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บทคัดยอ 

 
        การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การจัดการกลยุทธการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ
ของธุรกิจเชาซ้ือ : กรณีศึกษาบริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทยจํากัด เปนการศึกษาเพ่ือหาถึงสาเหตุที่
สงผลกระทบตอสวนแบงทางการตลาดในตลาดเชาซ้ือ เพ่ือกําหนดสวนผสมทางการตลาดเพื่อ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ลักษณะของการศึกษาเปนในรูปแบบของการศึกษาเชิง
คุณภาพ โดยขอมูลปฐมภูมิน้ันไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึก (Dept Interview) จากทาง
ผูบริหารบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยและการสัมภาษณลูกคาของบริษัท คือ ผูจัดการฝายขายของ
บริษัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด และอีกสวนหนึ่งเปนผลการสัมภาษณลูกคาที่ไดมาทํา
การช้ือรถในโชวรูมซ่ึงเปนลูกคาทั่วไปท่ีเม่ือจะซ้ือรถยนตแลวก็จะตองมีการจัดไฟแนนซ ซ่ึงการ
สัมภาษณในครั้งน้ีไมไดมีการเจาะจงวาลูกคาน้ันจะตองทําไฟแนนซกับทางลีสซ่ิงกสิรไทยจํากัด 
สวนขอมูลทุติยภูมิน้ันไดมาจากคนควาเอกสารภายใน ขอมูลวิจัย ขอมูลจากWeb site และ
แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวของ จากน้ันนจึงนําขอมูลทั้งสองสวนมาทําการศึกษาตามแนวทางการ
จัดการเชิงกลยุทธ และเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวและเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันในระยะยาว จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆและกําหนดเปนกลยุทธไดดังตอไปน้ี 
 
 



จ 
 

1. กลยุทธระดับองคกร : เลือกกลยุทธการเติบโต เน่ีองจากองคกรมีความพรอมทั้งดาน

ทรัพยากรและสถานการณของตลาดที่เอ้ืออํานวย ผานการเติบโตใน 3 ระดับ คือ 

- กลยุทธการเติบโตแบบเจาะตลาด  

- กลยุทธการเติบโตดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ 

- กลยุทธการเติบโตดวยการพัฒนาตลาด 

2. กลยุทธระดับธุรกิจ : เลือกกลยุทธสรางความแตกตาง จะทําผานมุมมองทั้งที่เปน

function Benefit และ Emotion Benefit โดยมุงหวังใหเปนสินคาและบริการที่มีความ

แตกตางมากกวาคูแขงขันที่มีอยูในตลาด 

กลยุทธระดับหนาที่ : เลือกกลยุทธการตลาด เน่ืองจากเปนกลยุทธที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี และสามารถสรางยอดขายตลอดจนความ
ไดเปรียบทางการแขงขันเปนอยางมาก โดยมีกลยุทธการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ
การทําในเรื่องของ IT 
     จากการกําหนดกลยุทธที่มีความสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะเปนการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน สงผลตอยอดขาย และสวนแบงทางการตลาด ที่จะกาวขึ้น
เปนผูนําในตลาดตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 
        การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากทานอาจารยเอ้ือจิต 
ทัศนะภาคย อาจารยที่ปรึกษา รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การตลาดทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไขเน้ือหา ตลอดจนใหกําลังใจในการ
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 องคกรและลกัษณะธุรกิจขององคกร 

  ชื่อองคกร 

  บริษัท ลีสซิง่กสิกรไทย จํากัด 

ภาพรวมขององคกร 

      ธนาคารกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2488   ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 5 ลานบาท 

บริการของธนาคาร    เม่ือเร่ิมกอตั้งคือ การรับฝากเงินและใหดอกเบี้ยแกประชาชนรวมทั้งการ

ใหกูยืมเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยคิดดอกเบี้ย ตามความเหมาะสม  ธนาคารไดนําหุนสามัญเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเริ่มเขาทําการ   ซ้ือขายเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2519 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือ พ.ศ.2536 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย ธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องตามที่     ไดรับอนุญาตไวในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯและ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และประกาศที่เก่ียวของ โดยใหบริการผาน
เครือขายสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเครือขายสาขาทั่วประเทศ  ทั้ง
สาขาเต็มรูปแบบและสาขายอย จํานวน 805  สาขา โดยใหบริการแกลูกคาของธนาคารและ
ประชาชน  ทั่วไปผานเคร่ือง ATM ที่ติดตั้งอยูในสาขาและนอกสถานที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และในสวนภูมิภาค จํานวน  7,471  เคร่ือง นอกจากน้ี  ยังไดติดตั้งเครื่องฝากเงินอัตโนมัติที่
สาขาของธนาคาร จํานวน 1,014เคร่ือง ธนาคารยังมีสาขาในตางประเทศอีกสาขา และ
สํานักงานตัวแทน 4 แหงศูนยกลางการดําเนินงานและใหบริการที่สํานักงานใหญ    

 
 
 

 

 



2 
 

การประกอบธุรกิจ 
ป 2553 เครือธนาคารกสิกรไทยยังคงสานตอยุทธศาสตรที่ยึดม่ันลูกคาเปนศูนยกลาง 

(Customer Centricity) เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะมีการจัดโครงสรางทางธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้นดวยการ

จําแนกกลุมลูกคาใหมเปน 8 กลุมแลว ก็ยังมุงเนนการพัฒนาธุรกิจทั้งในมิติของกลุมลูกคา กลุม

ผลิตภัณฑ และชองทางหลักในการใหบริการลูกคาที่สอดประสานกัน อยางครบวงจร ดังน้ี 

 

ภาพที่ 1.1  แสดงการประกอบธุรกิจของเครือธนาคารกสิกรไทย  

ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย 

 

กลุมลูกคา 

 กลุมลูกคาสหบรรษัทธนกิจ 
ป 2553 ภาคธุรกิจขนาดใหญของไทยตองเผชิญกับเหตุการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอ

การดําเนินการทั้ง   ทางตรงและทางออม แตดวยเปาหมายเชิงลึกในการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ 

(Trusted Partner) กับลูกคา ธนาคารจึงได   ปรับกระบวนการทํางานภายใน โดยเนนการทํา

ความเขาใจผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ ที่มีอยูในตลาด ควบคูไปกับความเขาใจลูกคา เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหหลากหลายขึ้น และสามารถตอบสนองความตองการทางธุรกิจ

ลูกคา
สหบรรษัท
ธนกิจ

ลูกคา
ผูประกอบการ
ขนาดกลาง

ลูกคา
บรรษัท
ธนกิจ

ลูกคาผูประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาด

ยอม

ลูกคาบุคคล
สินทรัพยสูง

ลูกคาบุคคล
พิเศษ

ลูกคา
บุคคล
ทั่วไป

กลุมลูกคา 8 กลุม

ธุรกิจลูกคาบรรษัท ธุรกิจลูกคาผูประกอบการ ธุรกิจลูกคาบุคคล

กลุมผลิตภัณฑ
4 กลุม

ฝากถอนโอน
และปฏิบัติการ

ออมเงินและลงทุน ระดมทุนและกูยืม
ปองกันความเส่ียง
และสารสนเทศ

เครือธนาคารกสิกรไทย

ชองทางหลักในการ
ใหบริการลูกคา

• สาขาในประเทศ
• สํานักงานแลกเปลี่ยนเงิน
• ศูนยบริการตูนิรภัยกสิกรไทย

• ศูนยบริการเดอะวิสดอม
• มุมรับรองลูกคาเดอะวิสดอม
• ศูนยบริการตูนิรภัยเดอะวิสดอม

• ศูนยธุรกิจลูกคาผูประกอบการ
• จุดจายเช็ค
• สาขาและสํานักงานผูแทนในตางประเทศ

ลูกคาบุคคล
ระดับกลาง

• สาขา K-WePlan
• ศูนยธุรกิจลูกคาบรรษัท
• ศูนยบริการธุรกิจ
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ของลูกคาและคูคาของลูกคา (Value Chain) ไดอยางครบวงจร ภายใตแนวคิด “ThinK: Think 

Through (คิดรอบดาน) Innovative (คิดสรางสรรค) Keep  

             Commitment (ทุมเททํา)” อีกทั้งยังไดวางแนวทางการพัฒนาองคความรูจากสิ่งที่    

ทีมงานของธนาคารมีความชํานาญ คือ การสรางองคกรแหงความรูในเรื่องพลังงานทดแทน 

(Renewable Energy)      ใหกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยริเร่ิมทําเปน

ธนาคารแรก   

              กลุมลูกคาบรรษัทธนกิจ 

การใหบริการกับกลุมลูกคาน้ี มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีการแขงขันสูงระหวาง

สถาบันการเงิน ผูใหบริการ เครือธนาคารกสิกรไทยจึงรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทั้ง

ดานการเงินและมิใชการเงิน เพ่ือใหสามารถตอบโจทยธุรกิจไดครบทุกมุมมอง และเหมาะสมกับ

แตละอุตสาหกรรมที่มีความตองการบางสวนแตกตางกัน โดยธนาคารไดเขาไปศึกษาทําความ

เขาใจวงจรการดําเนินธุรกิจของลูกคา เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการภายใน  ใหสามารถบริการ

ลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน ธนาคารไดพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพ ผูดูแลความสัมพันธลูกคาผานโครงการ Value-Added Advisory (VAA) ใหมีความรู

ความชํานาญที่เหมาะสมกับกลุม  อุตสาหกรรมและพ้ืนที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จะชวย

เพ่ิมมูลคาทางธุรกิจของลูกคา อาทิ กิจกรรมทางการตลาด ภายใตโครงการ K Now หรืองาน

สัมมนาใหความรูดานการจัดการและการบริหารธุรกิจ (Management Workshop) สําหรับลูกคา

ระดับผูบริหารหรือเจาของกิจการ นอกจากน้ี ธนาคารยังไดจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของ

ลูกคาที่มีตอการใชบริการของเครือธนาคารกสิกรไทย เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดไปใชในการพัฒนา

และปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น  กลุมลูกคาผูประกอบการขนาดกลาง 

ในป 2553 แมภาคธุรกิจไทยจะไดรับผลดีตามการทยอยฟนตัวของเศรษฐกิจโลก แต

ปญหาการแข็งคาของเงินบาท ภัยธรรมชาติ และเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ไดสงผล

กระทบโดยตรงตอกลุมลูกคาผูประกอบการขนาดกลางโดยเฉพาะในภาคการทองเท่ียว ธุรกิจ

โรงแรม และธุรกิจคาปลีก ซ่ึงธนาคารมีมาตรการชวยเหลือลูกคา       ผูประกอบการโดยผอน

ผันใหชําระเฉพาะดอกเบี้ย (Grace Period) สูงสุด 1 ป และขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใชเงิน 

(P/N  T/R และ P/C) ออกไป 3 เดือน รวมถึงใหวงเงินสินเชื่อเพ่ิมเติม นอกจากน้ี ธนาคารยังได

พัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อตางๆ เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการตามลักษณะธุรกิจ เชน โครงการ
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สินเชื่อระหวางประเทศอภิสิทธิ์เพ่ือคุณ โครงการสินเชื่อเพ่ือการซ้ือเคร่ืองจักรและสินเชื่อเชา

ทรัพย โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษรอยละ 1.49 เพ่ือการเชาซ้ือรถยนต หรือ K SME 

Easy Leasing เปนตน ขณะเดียวกัน ธนาคารไดจัดรายการสงเสริมการขายพิเศษ รวมถึง

โครงการสงเสริม  ความรูในรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ือง ทั้งการพาผูประกอบการเยี่ยมชม

กิจการที่นาสนใจ K SME Company Visit และการจัดอบรมเชิงลึกภายใตโครงการ K SME 

Academy เพ่ือเสริมศักยภาพใหผูประกอบการดานการจัดการการเงิน  อยางมีประสิทธิภาพ 

และเตรียมความพรอมสูการขยายธุรกิจในอนาคต 

      กลุมลูกคาผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม 
ลูกคากลุมผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม ถือเปนฐานลูกคาขนาดใหญของ

ธนาคาร ธนาคาร    จึงพยายามเรียนรูและทําความเขาใจลูกคาใหมากขึ้นดวยการศึกษา

พฤติกรรมการใชสินเชื่อ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะ  การดําเนินธุรกิจ แหลงเงินทุน และปจจัย

สําคัญที่ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อของผูประกอบการ นอกจากน้ี    ยังศึกษา

ประสบการณและความคาดหวังของลูกคาตอผลิตภัณฑและการบริการของธนาคาร เพ่ือให

ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคา ดังจะเห็นไดจาก

การริเริ่มโครงการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุน ผูประกอบการตามลักษณะธุรกิจ เชน สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ

รับเหมากอสราง สินเชื่อเพ่ือธุรกิจทางการแพทย สินเชื่อเพ่ือธุรกิจคาปลีก-คาสง สินเชื่อเพ่ือการ

ซ้ือเคร่ืองจักรและสินเชื่อเชาทรัพย สินเชื่อเพ่ือธุรกิจอพารทเมนทและโรงแรม  สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ

ฟารมเลี้ยงไกแบบประกันราคา สินเชื่อเกินหลักทรัพยค้ําประกันกสิกรไทย และสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ   

แฟรนไชสกสิกรไทย เปนตน ขณะเดียวกัน ธนาคารไดจัดรายการสงเสริมการขาย 

อยางตอเน่ือง รวมทั้งพัฒนาโครงการ K SME Reward Plus และจัดกิจกรรมเสริม

ความรูตางๆ ใหผูประกอบการตามประเภทอุตสาหกรรม  

      กลุมลูกคาบุคคลสินทรัพยสูง (High Net Worth Individual) 
ในป 2553 เครือธนาคารกสิกรไทยไดยกระดับลูกคากลุมยอยในกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ 

(Affluent) ที่มีเงินรับฝากและ/หรือเงินลงทุนกับเครือธนาคารกสิกรไทยตั้งแต 50 ลานบาท เฉลี่ย

ระยะเวลาไมต่ํากวา 6 เดือน เปนกลุมลูกคาบุคคลสินทรัพยสูง โดยมีบริการ KGroup Private 

Banking เปนบริการหลัก ที่ใหคําปรึกษาดานการลงทุนอยางรอบดาน ทั้งการลงทุนพ้ืนฐาน การ

ลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) และการลงทุนในหลักทรัพย เพ่ือใหสามารถ     
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ตอบสนองลูกคากลุมที่มีรูปแบบการลงทุนที่สลับซับซอน (Sophisticated Customers) ไดอยาง

ครบถวน ทั้งน้ี ธนาคาร    รวมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) นําเสนอ

ผลิตภัณฑใหม “ประกันของสะสมประเภทศิลปวัตถุและ  อัญมณี” (Private Collection 

Insurance) เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่ชอบสะสมสิ่งของมีคา รวมทั้งแนะนํา

การลงทุนแบบ Passion Investment ที่ใหขอมูลดานการลงทุน และการประเมินราคา สําหรับ

การลงทุนในเพชร ภาพวาด และนาฬิกา เปนตน โดยมีการจัดทํารายงานสรุปขอมูลทางการเงิน 

(Consolidated Statement) ที่รวบรวมขอมูลทางดานการเงินและการลงทุนทั้งหมดของลูกคาที่

อยูภายใตการบริหารจัดการของเครือธนาคารกสิกรไทย และยังไดจัดกิจกรรมทางตลาดเพ่ือ

สรางความแตกตางจากคูแขง ผานการเปนผูสนับสนุน (Sponsorship) การแขงขันเทนนิส 

Thailand Open พรอมกับเรียนเชิญลูกคาชมการแขงขันเทนนิสในรอบตาง ๆ 

           กลุมลูกคาบุคคลพเิศษ  

ธนาคารยังคงดําเนินกลยุทธเพ่ือเพ่ิมจํานวนลูกคากลุมน้ีอยางตอเน่ือง โดยการขยาย

ฐานลูกคาดวยการออกโครงการสงเสริมการขายเพ่ือใหสาขานําไปเสนอแกลูกคาเปาหมาย 

(Cross-Sell) การขยายฐานลูกคาจากการแนะนําของลูกคาปจจุบัน (Referral) ผานการจัด

กิจกรรมในพ้ืนที่ภูมิภาค และการรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจในเครือ โรงพยาบาล รวมถึงการ

รวมมือกับกลุมลูกคาผูประกอบการในการนําเสนอผลิตภัณฑ และรายการสงเสริมการขายพิเศษ

ใหกับลูกคาผูประกอบการ และผูบริหารของกลุมลูกคาสหบรรษัทธนกิจและกลุมลูกคาบรรษัทธน

กิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในสวนธุรกิจ และในสวนบุคคลอยางครบวงจร 

นอกจากนั้น ยังทําการยกระดับกลุมลูกคาบุคคลระดับกลางที่มีศักยภาพในการเปนกลุมลูกคา

บุคคลพิเศษ (Up-Sell) ดวยการคัดเลือกกลุมลูกคา   เปาหมายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ และ

นําเสนอรายการสงเสริมการขายพิเศษซ่ึงมีสวนชวยเพิ่มการลงทุนในรูปแบบกองทุน และเงินรับ

ฝากประจําที่มีอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ในขณะเดียวกัน ธนาคารไดมุงเนนการนําเสนอบริการ

และสิทธิประโยชนใหม เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจสูงสุดสําหรับกลุมลูกคาบุคคลพิเศษ อาทิ การ

ออกแบบสมุดคูฝากเดอะวิสดอมสําหรับลูกคาที่มีบัตรเครดิตเดอะวิสดอม การจัดทํารายงานสรุป

ขอมูลทางการเงิน (Consolidated  

     Statement) การนําเสนอผลิตภัณฑวงเงินสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ พรอมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

นอกจากนั้นยังมีการจัดรายการสงเสริมการขายที่ชวยกระตุนใหลูกคาใชบริการธนาคารเดินบญัชี

ทางธุรกิจ เพ่ือใหธนาคารกสิกรไทยเปนธนาคารหลักของลูกคา นอกจากนี้ ยังไดขยายสิทธิ
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ประโยชนของกลุมลูกคาบุคคลพิเศษไปยังสวนภูมิภาค ไดแก ศูนยบริการลูกคาเดอะวิสดอม ณ 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 2 และมีแผนที่จะขยายศูนยบริการดังกลาวไปยัง

พ้ืนที่อ่ืนๆ ตอไปในอนาคต โดยในสวนของการหาลูกคาใหมน้ัน ธนาคารยังคงเนนการขยายฐาน

ลูกคา โดยการรวมกับพันธมิตรธุรกิจจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบตางๆ อยางตอเน่ือง  

           กลุมลูกคาบุคคลระดับกลาง  

ธนาคารดําเนินกลยุทธในการขยายฐานกลุมลูกคาบุคคลระดับกลาง โดยเฉพาะกลุม

ลูกคาที่มีเงินรับฝากและ/หรือเงินลงทุนกับเครือธนาคารกสิกรไทยตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป โดย

นําเสนอบริการพิเศษผานบริการเดอะพรีเมียร  กสิกรไทยที่ใหเอกสิทธิ์พิเศษมากมาย เชน 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บริการหองรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge และบริการ Fitness ณ 

โรงแรมและสถานบริการช้ันนํา รวมทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ออกแบบเฉพาะใหสอดคลอง

กับการใชชีวิตของลูกคากลุมน้ีดวย นอกจากนี้ ธนาคารยังมุงเนนการใหบริการจายเงินเดือน

พนักงาน (Payroll) และการมอบสิทธิพิเศษแกลูกคาที่ใชบริการ K-Salary Benefit (บริการบัญชี

เงินเดือนผานธนาคารกสิกรไทย) ซ่ึงเนนลูกคา     ทั้งเจาของบริษัทและพนักงานที่อยูในธุรกิจ 

หรืออุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ตลอดจนสรางความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคากลุมน้ี

อยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ธนาคารยังไดรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาและนําเสนอ

ผลิตภัณฑที่จะดูแลชีวิตของลูกคาทั้งในดานการเงินและนอกเหนือดานการเงิน เชน การออก

บัตรเครดิตรวม การพัฒนาระบบชําระเงินแบบหลายชองทางเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย และ

การมอบสิทธิพิเศษใหกับคุณแมที่ฝากครรภตาม   โรงพยาบาลตางๆ เปนตน ทั้งนี้ การสราง

ประสบการณของบริการที่หลากหลาย จากความเขาใจความตองการของ     ลูกคาแตละรูปแบบ

การใชชีวิต (Lifestyle) และแตละชวงอายุ จะชวยใหธนาคารมีบริการที่แตกตางและตอบสนอง  

ความตองการของลูกคา ซ่ึงทําใหธนาคารมีโอกาสขยายฐานลูกคาและเพิ่มการถือผลิตภัณฑของ

กลุมลูกคาไดเพ่ิมขึ้น 

     กลุมลูกคาบุคคลทัว่ไป 
ธนาคารยังคงดําเนินแผนยุทธศาสตรในการหาลูกคาใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนาให

เปนลูกคาบุคคลระดับกลางตอไปในอนาคต โดยมุงเนนในการขยายฐานลูกคากลุมนิสิต 

นักศึกษา และวัยเริ่มทํางาน ขณะเดียวกันไดพัฒนาบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Channel) ซ่ึงเปนชองทางที่เพ่ิมความสะดวกสบาย และเขาไดกับรูปแบบการใชชีวิต

ของกลุมลูกคา ทั้งเปนการตอกย้ําความเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย โดย
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ในป 2553 น้ี ธนาคารไดตอยอดผลิตภัณฑบัตรเดบิต K-My Debit Card ดวยการเปนธนาคาร

แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ พัฒนาใหบัตรเดบิตดังกลาวสามารถใช ซ้ือสินคาทาง

อินเทอรเน็ตไดอยางปลอดภัยดวยระบบ Verified by VISA แบบรหัสผานใชคร้ังเดียว (One 

Time Password) และปรับปรุงเว็บไซต mycard.kbankcard.com ใหมีการใชงานรวมกับ

เว็บไซตสังคมออนไลน (Social Media) ไดแก Facebook เพ่ิมเติมอีกดวย นอกจากน้ี ธนาคาร

ยังไดพัฒนาบริการใหม K-My ATM    ซ่ึงเปนนวัตกรรมเครื่องเอทีเอ็มรูปแบบใหมคร้ังแรกใน

ประเทศไทย เฉพาะผูถือบัตรกสิกรไทยท่ีเลือกรูปแบบพ้ืนหลังหนาจอเอทีเอ็ม พรอมบันทึกและ

เรียกดูประเภทธุรกรรมที่ใชบอยได ชวยเพ่ิมความสะดวกใหแกผูใชบริการไมตอง   จดจํา

รายละเอียดและทําธุรกรรมไดรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันขยายฐานการใหบริการธนาคารทาง

โทรศัพท หรือ  K-Mobile Banking และเพ่ิมจํานวนการถือครองผลิตภัณฑทางการเงินของ

ลูกคาใหมากขึ้น ผานการจัดรายการสงเสริมการขายพิเศษที่เหมาะสมอยางตอเน่ือง 

 

กลุมผลิตภัณฑและชองทางการขาย 

กลุมผลิตภัณฑ 

ในป 2553 ธนาคารริเร่ิมนวัตกรรมการใหบริการทางการเงินใหม รวมทั้งปรับปรุง

ผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการธุรกิจของลูกคา พรอมกับ

อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงินของ   ลูกคาบุคคล ตลอดจนการจัดโครงการ

สงเสริมการขายและการตลาด ซ่ึงสามารถสรุปและจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ     4 กลุม อัน

ไดแก กลุมฝากถอนโอนและปฏิบัติการ กลุมออมเงินและลงทุน กลุมระดมทุนและกูยืม รวมทั้ง

กลุมปองกันความเสี่ยงและสารสนเทศ ไดดังน้ี 
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กลุมฝากถอนโอนและปฏิบัติการ (Operation & Transaction) 

 

 รายละเอียด 

การนําเสนอ   

ผลิตภัณฑและ

บริการใหม 

 

• การออกบัตร Commercial Card ใหกับตัวแทนจําหนายสินคาในเครือขายธนกิจ 
(Supply Chain) โดยรวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ออกบัตร
ดังกลาวใหกับตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัท เพ่ือใชในการชําระคาสินคา ซึ่ง
ธนาคารมีแผนจะขยายบริการทางการเงินในลักษณะดังกลาวเพ่ิมเติมกับบริษัทอ่ืน
ตอไป 

• Tax Smart Card (บริการรับชําระภาษีดวยบัตร) เปนนวัตกรรมดานการชําระ
ภาษีทางเลือกใหมท่ีถูกพัฒนาขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพิ่มความ
ปลอดภัยใหแกผูเสียภาษีและกรมสรรพากรในการรับชําระภาษีโดยไมตองเตรียม
เงินสดหรือเช็ค อีกท้ังลูกคาผูเสียภาษียังสามารถกําหนดวงเงินและจํานวนการใช
บัตรในแตละวันไดดวย 

• การออกผลิตภัณฑใหมเพ่ือผูประกอบการ SME ไดแก SME Credit Calculator 
(บริการคํานวณ วงเงินสินเชื่อเอสเอ็มอีเบ้ืองตน) ทําใหลูกคาสามารถรูผล
ประมาณการของวงเงินสินเชื่อเพ่ือธุรกิจกอนยื่นเรื่องขอกูจริง และ K SME Sim 
โดยรวมกับ AIS ออกซิมอัจฉริยะสําหรับผูประกอบการท่ีถือบัตรเครดิตแพลทินัม 
ดวยสิทธิพิเศษในการสํารองท่ีนั่งงานสัมมนา และ คนหาศูนยธุรกิจ ลูกคาเอสเอ็ม
อีของธนาคาร พรอมโทรปรึกษาท่ี K-Biz Contact Center โดยไมเสียคาใชจาย 

• การนําเสนอบริการ K-Monthly Transfer (บริการโอนเงินอัตโนมัติรายเดือนกสิกร
ไทย) โดยเปนบริการโอนเงินภายในธนาคารกสิกรไทยทั้งในเขตและขามเขตสํานัก
หักบัญชีแบบอัตโนมัติ      ซึ่งชวยเพิ่มความสะดวกใหกับการโอนเงินจากบัญชี
ของผูโอนไปยังบัญชีผูรับเงินท่ีผูกไวกับบริการในจํานวนเงินเทาๆ กันในเวลา
เดียวกันทุกเดือน ภายใตวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท 

• การออกบัตรเดบิตใหม โดยรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
ไท หับ ผูผลิตภาพยนตรไทย บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จํากัด ผูนําเกมออนไลน 
และ Honda Accord Club Thailand ในการออกบัตรเดบิตท่ีใหสิทธิพิเศษท่ี
หลากหลายตอบสนองความตองการของลูกคา นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาบริการให
ซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตดวยระบบความปลอดภัยของ Verified by Visa แบบ 
One Time Password (OTP) เปนธนาคารแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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 รายละเอียด 

การปรับปรุง  

ผลิตภัณฑและ

บริการ 

 

• การพัฒนาบริการดานรานคารับบัตร โดยพัฒนาระบบการรับบัตรใหรองรับสกุล
เงิน (DCC: Dynamic Currency Conversion) เพ่ิมขึ้นเปน 35 สกุล พรอมท้ัง
ปรับปรุงใบสมัครใชบริการเคร่ือง EDC ของธนาคารใหม เพ่ือเปดโอกาสใหรานคา
ขนาดเล็กเขารวมบริการ รวมถึงปรับลดความยาวของกระดาษใบเสร็จรับเงิน 
(Sales Slips) สําหรับสวนของผูถือบัตรใหส้ันลง เพ่ือลดตนทุนและรักษา
ส่ิงแวดลอม 

• การพัฒนาบริการจัดการดานขอมูลเงินเดือนของบริษัท (Payroll Service 
Solution) โดยรวมบริการโอนเงินเพ่ือจายเงินเดือนพนักงาน (KBank Payroll) เขา
กับบริการ K-Salary Benefit  (โครงการสิทธิประโยชนสําหรับผูมีบัญชีเงินเดือน
ผานธนาคารกสิกรไทย) ซึ่งชวยลดตนทุน และประหยัดเวลาในการดําเนินการ 
รวมถึงไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากผลิตภัณฑภายในเครือธนาคารกสิกร
ไทย 

• การใหบริการขอมูลสําคัญทางการเงิน (BIZ Info) โดยสงตรงขอมูลอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝาก เงินกู และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ผานเว็บไซตของ
ลูกคาแบบทันที (Real Time) 

• การพัฒนาบัตรเครดิตแพลทินัมสําหรับผูประกอบการ K SME - Business Plus 
โดยเพ่ิมสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการท้ังในมิติของชีวิต
สวนตัวและธุรกิจของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

การปรับปรุง

และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ของ

กระบวนการ

ดําเนินงาน 

• การเตรียมความพรอมของบริการผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม เพ่ือใหสามารถ
รองรับการใหบริการแก บลจ.ตางๆ ท่ีเริ่มมีแนวโนมการออกกองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในตางประเทศ (FIF) ในตลาดใหม นอกเหนือไปจากเกาหลีใต 
อาทิเชน อินเดีย โปรตุเกส รัสเซีย และอิสราเอล 

• การพัฒนาบริการผูรับฝากทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถขายทั้งในแบบผลิตภัณฑเด่ียว 
หรือในลักษณะขายควบ (Product Bundling) กับผลิตภัณฑอ่ืนของธนาคาร รวมท้ัง
บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย อันจะชวยใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาแตละกลุมในแบบครบวงจร  

• การมีสวนรวมใหบริการสินเชื่อโครงการขนาดใหญและบริการตอเนื่อง ไดแก 
สินเชื่อโครงการเงินกูรวม เพ่ือสรางศูนยการคาขนาดใหญท่ีสุดในภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และโรงงานผลิตไฟฟาขนาดกลาง 7 โรง รวมถึงการเปน
ตัวแทนหลักประกันโครงการเงินกูรวมของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 34 
โครงการในพื้นท่ี 34 จังหวัดของไทย ตลอดจนการใหบริการผูแทน         
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 รายละเอียด 

ผูถือหุนกูกับลูกคารัฐวิสาหกิจขนาดใหญท่ีระดมทุนดวยการออกหุนกูเสนอขายแก
ประชาชน    ท่ัวไปเปนระยะเวลานานที่สุดเปนประวัติการณ 100 ป ซึ่งธนาคารก็
จะใหบริการผูแทนผูถือหุนกู         ดังกลาวสําหรับโครงการนี้เปนเวลา 100 ป
ดวย   
 

โครงการ

สงเสริมการขาย

และ       

การตลาด 

• การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับลูกคาผูประกอบการ ไดแก โครงการ 
“ลูกคาสินเชื่อใหม ย่ิงใช ย่ิงคุม” เพ่ือกระตุนรายการเดินบัญชีเงินรับฝากของ
ธนาคารตามเงื่อนไขท่ีกําหนด และ  โครงการ “Customer Solution ใชมาก รับ
มาก” ใหอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับเงินรับฝาก         ออมทรัพยนิติบุคคล และ
เงินคืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด รวมถึงโครงการ “รับเงินคืน 3 ตอ เมื่อทําธุรกรรม
โอนเงินระหวางประเทศกับธนาคารกสิกรไทย” ตลอดจนรายการสงเสริมการขาย
และสิทธิพิเศษอื่นๆ อาทิ สมุดเช็คฟรี บริการ K-mAlert: Transaction Alert 
(บริการแจงรายการ       เดินบัญชีเงินฝากผานขอความทางโทรศัพทมือถือ 
(SMS)) K-mAlert: Cheque Alert (บริการ     แจงเตือนทุกเรื่องเช็คกสิกรไทย) 
และองคความรูกับโครงการ K SME Care 

• การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑบัตรเดบิตและเอทีเอ็ม ไดแก 
การออกบัตร เดบิต GTH รูปลักษณใหมตามภาพยนตรท่ีไดรับความนิยมใน
ขณะน้ัน การจัดโครงการ K-My Debit Card: Valentine ซึ่งผูท่ีทําบัตรเดบิตจะ
ไดรับบัตรอีก 1 ใบโดยไมมีคาใชจาย และการเดินในลักษณะ “Troop” เพ่ือ
ประชาสัมพันธบัตรเดบิต K-Max Debit Card ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาดอื่น ๆ ท้ังในรูปแบบของการมอบสวนลด และของกํานัล เมื่อมีการใชจาย
ผานบัตรเดบิตท่ีรานอาหารและมหกรรมการทองเท่ียว 

• การจัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือตอกยํ้าความเปนผูนําในธุรกิจ SME ครบวงจร ไดแก 
SME Start-Up City โดยเปนธนาคารแรกที่ใหบริการเกมจําลองการทําธุรกิจ
เสมือนจริงบน Facebook และ         K SME BIZ on Web โดยรวมกับกูเกิ้ล 
(Google) สนับสนุนใหผูประกอบการมีเว็บไซตเปนของตนเองฟรี เพ่ือเพ่ิมโอกาส
การขยายธุรกิจบนโลกออนไลน พรอมประชาสัมพันธผาน AdWords ฟรีมูลคา 
2,000 บาท   

• การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑเงินโอน และบริการชําระคา
สินคาและบริการ โดยธนาคารไดจัดโครงการ Midnight Transaction Free เพ่ือให
ลูกคาทราบถึงการขยายชองทางของธนาคารที่สามารถทําธุรกรรมไดตลอด 24 
ชั่วโมง 
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 รายละเอียด 

 

 กลุมออมเงินและลงทุน (Saving & Investing) 

 

 รายละเอียด 

การนําเสนอ    

ผลิตภัณฑและ

บริการใหม 

 

• การนําเสนอผลิตภัณฑใหม ไดแก K-Smart Equity Linked Note แบบ Put 
Spread ซึ่งเปนตั๋วเงินท่ีใหผลตอบแทนอางอิงกับราคาหุนหรือดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย วงเงินลงทุนขั้นต่ํา 10 ลานบาท เหมาะสําหรับผูท่ี
ตองการลงทุนระยะส้ัน และมีความรูความเขาใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  
อีกท้ังสามารถรับความเส่ียงไดคอนขางสูง นอกจากนี้ ยังมี Proportionate 
Floating Rate Note ซึ่งเปนตั๋วเงินท่ีใหผลตอบแทนในลักษณะลอยตัวท่ีอางอิง
จากอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากประจํา และ/หรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู และ/หรืออัตรา
ดอกเบ้ีย THBFIX โดยผลิตภัณฑดังกลาวเหมาะสําหรับผูลงทุนท่ีคาดการณวา
อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น  

• การออกผลิตภัณฑเงินรับฝากใหม โดยธนาคารไดออกผลิตภัณฑเงินรับฝากและ
ต๋ัวแลกเงินเหมาะสมกับทิศทางดอกเบ้ียขาขึ้น โดยจายอัตราดอกเบ้ียแบบ
ขั้นบันได ไดแก ผลิตภัณฑ       “เงินฝากดอกเบ้ียสูงพุงพรวด” (Step-up Fixed 
Deposit 33 Months) “เงินฝากประจํา Step-up     10 เดือน ยืดหยุน” “เงินฝาก
ประจํา Step-up 18 เดือน” และต๋ัวแลกเงิน “K-B/E Step-up อายุ 21 เดือน” 
นอกจากนี้ ยังมีการออกผลิตภัณฑท่ีตอบโจทยความตองการของลูกคาเฉพาะ
กลุม ไดแก ผลิตภัณฑ “เงินฝากคุมครองวัยซน” ท่ีเปนการขายพวงระหวาง
ผลิตภัณฑเงินรับฝากทวีทรัพย พรอมกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลและ
ชดเชยรายไดสําหรับเด็กกรณีเปนผูปวยในจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวยเฉพาะ 6 
โรคในเด็กตามเงื่อนไขท่ีกําหนด และ “เงินฝากประจํา      คูประกันเพ่ือการศึกษา
บุตร 5-5-5”  

• การออกกองทุนใหม โดยธนาคารไดรวมกับ บลจ. กสิกรไทย จัดต้ังกองทุนรวม
ใหมในป 2553 รวม 114 กองทุน ซึ่งสวนใหญเปนกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีลงทุน
ท้ังในและตางประเทศ ไดแก เกาหลีใต อินเดีย และตลาดเกิดใหม เชน จีน 
ไตหวัน รัสเซีย อินโดนีเซีย และตุรกี เปนตน เพ่ือกระจายความเส่ียงจากการ
ลงทุนในประเทศและมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี 
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การปรับปรุง   

ผลิตภัณฑและ

บริการ 

 

• การปรับลดคาธรรมเนียมบริการ K-mAlert: Transaction Alert ของทั้งชุดบริการ
แจงสรุปเปล่ียนแปลงยอดบัญชีเงินรับฝากผาน SMS (Balance Change Alert 
Package) และบริการแจงทุกรายการเดินบัญชีเงินรับฝากผาน SMS (Account 
Statement Alert Package) มาเหลือ 20 บาท จากเดิม     30 และ 40 บาท 
ตามลําดับ 

• การปรับลดคาธรรมเนียมซื้อ-ขายหลักทรัพยของกองทุนรวม อันไดแก กองทุน
เปด K-SET50 กองทุนเปด K-OIL และกองทุนเปด K-GOLD จากเดิมรอยละ 
0.15 เหลือเพียงรอยละ 0.10 ของมูลคาซื้อ-ขาย ซึ่งเปนอัตราต่ําท่ีสุดในตลาด 
เพ่ือสะทอนตนทุนท่ีแทจริงและตอบสนองผูลงทุนท่ีตองการซื้อขายเพ่ือทํากําไร
จากราคาหุน น้ํามัน และทองคําในระยะส้ัน  

 

 

 กลุมระดมทุนและกูยืม (Funding & Borrowing) 

 รายละเอียด 

การปรับปรุง    

ผลิตภัณฑ 

บริการ 

 

• การปรับปรุงเง่ือนไขผลิตภัณฑสินเชื่อสําหรับลูกคาผูประกอบการใหสามารถ
ตอบสนอง     ความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก ใน
กรณีของสินเชื่อ K-Max ธนาคารไดขยายวงเงินสินเชื่อผูประกอบการขนาดเล็ก
จาก 10 ลานบาท เปน 15 ลานบาท และปรับเพ่ิมวงเงินสินเชื่อสูงขึ้นเปนรอยละ 
120 และรอยละ 150 ของมูลคาหลักประกัน ภายใตกระบวนการอนุมัติท่ีรูผล
ภายใน 2 วัน รับเงินกูภายใน 10 วัน สวนสินเชื่อ K-SME Extend ก็ไดยืด
ระยะเวลาการกูจาก 7 ป เปน 10 ป ดานสินเชื่อ K-Privileged Trade Solution 
มีการอนุมัติ    สินเชื่อตามความตองการเงินทุนหมุนเวียนสูงสุดรอยละ 30 ของ
ยอดขาย โดยไมตองใชหลัก     ค้ําประกัน ขณะที่ ไดมีการนําวิธีการใหคะแนน
เครดิต (Credit Scoring) มาใชในการพิจารณา  สินเชื่อ K-Equipment Finance 
เพ่ือใหอนุมัติไดรวดเร็วขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงและขยาย    หลักเกณฑสินเชื่อ 
K-SME Apartment and Hotel Credit เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะธุรกิจมากขึ้น 

• การปรับปรุงผลิตภัณฑสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย ผานโครงการ “สินเชื่อบานตามใจ
ชอบ” (K-Up-to-You Home Loan) เปนครั้งแรกท่ีใหลูกคาเลือกรูปแบบสินเชื่อ
ไดตามความตองการ  

 
 
 



13 
 

 รายละเอียด 

• การปรับปรุงผลิตภัณฑสินเชื่อผูบริโภค โดยนําเสนอบริการเงินสดโอนไว (Cash 
Direct) สําหรับลูกคาสินเชื่อบุคคลท่ีตองการรับเงินกอนแรกโอนเขาบัญชีโดยไม
ตองรอรับบัตรและรหัสประจําตัว ขณะที่บริการสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย 
(K-Express Cash) ไดเสนออัตราดอกเบ้ียพิเศษรอยละ 0 เปนเวลา 3 ป 
สําหรับยอดสินเชื่อท่ีสูงเกินกวารอยละ 70 ของวงเงินอนุมัติ ขณะเดียวกัน 
ธนาคารยังเสนอสินเชื่อบุคคลเพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน LTF/RMF แก
ลูกคาท่ีมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพกสิกรไทย   

 

การปรับปรุงและ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ

ดําเนินงาน 

• การปรับกระบวนการดําเนินงานสําหรับสินเชื่อโครงการ K-SME Credit กูงาย 
ไดเร็ว เพ่ือให    ลูกคาสามารถทราบผลการอนุมัติเบ้ืองตนไดทันที เมื่อลูกคา
แจงความประสงคในการขอสินเชื่อท่ีธนาคาร   

• การปรับปรุงกระบวนการทํางานสําหรับสินเชื่อผูบริโภค เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ใหกับลูกคา       ท้ังขั้นตอนในการสมัครและอนุมัติสินเชื่อ อีกท้ังมีโครงการ
สมัครคูบัตรเครดิต ท่ีรวมใบสมัครและเอกสารในชุดเดียวกัน นอกจากนี้ไดขยาย
ชองทางการชําระเงินใหกวางขวางขึ้นผาน        พันธมิตร ไดแก เคานเตอร
เ ซ อ ร วิ ส  เ ท ส โ ก โ ล ตั ส  แ ล ะ ท่ี ทํ า ก า ร ไ ป รษณี ย  ร ว ม ถึ ง ช อ ง ท า ง  
อินเทอรเน็ตผาน  K-Cyber Banking 

• มาตรการชวยเหลือลูกคาท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทาง
การเมืองตั้งแตเดือนเมษายน 2553 โดยสําหรับลูกคาผูประกอบการ ธนาคารได
ใหระยะเวลาชําระเฉพาะดอกเบ้ีย (Grace Period) แกลูกคาสูงสุด 1 ป ขยาย
เทอมของตั๋วการใชเงิน (P/N T/R และ P/C) ออกไป 3 เดือน และใหวงเงินกู
เพ่ิมเติมเพ่ือชวยเหลือลูกคา สําหรับลูกคาท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ สวน
ลูกคาบุคคล ธนาคารก็ไดออกมาตรการชวยเหลือลูกคาสินเชื่อบานกสิกรไทย
และลูกคา   สินเชื่อบัตรเครดิต ดวยการผอนปรนเง่ือนไขการชําระคนืหนี้ตางๆ  
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กลุมปองกันความเสี่ยงและสารสนเทศ (Protection & Information) 

 รายละเอียด 

การนําเสนอ      

ผลิตภัณฑและ

บริการใหม 

• การนําเสนอผลิตภัณฑประกันภัยแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาท่ี แตกตางกัน ไดแก ประกันสําหรับลูกคากลุมท่ีมีเงินเดือน
ประจํา (Pro Saving 1525) ซึ่งเปนประกันแบบสะสมทรัพยชําระเบ้ียประกัน
รายเดือน ประกันของสะสมประเภทศิลปวัตถุและ   อัญมณี (Private 
Collection Insurance) รวมถึง ประกันภัยวัยซน (PA for Kids) คุมครอง
อุบัติเหตุและคาชดเชยรายวันจากการรักษาพยาบาล 6 โรคสําคัญในเด็ก 
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ       “เงินฝากประจําคูประกันเพ่ือการศึกษาบุตร 5-
5-5” รวมถึงโครงการ “ฝากบานกับกสิกรไทย”   ในชวงเดือนเมษายน 2553 

• การนําเสนอผลิตภัณฑประกันภัยสําหรับธุรกิจ ไดแก แบบประกัน Perfect 
Business Smart Plus  ท่ีสามารถปดความเส่ียงจากการกูยืมของกิจการดวย
ความคุมครองวงเงินสินเชื่อสูงสุดท่ี           ทุนประกัน 400 ลานบาทตอหนึ่ง
วงเงิน และรับผลประโยชนเมื่อครบสัญญา โดยมีระยะเวลา    รับประกันให
เลือกหลากหลายตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้ ยังไดออกผลิตภัณฑ
การคุมครองวงเงินสินเชื่อรูปแบบอ่ืน อาทิ K-Cheque to Cash, K-Supplier 
Financing และ K-F&E  

 

การปรับปรุง     

ผลิตภัณฑและ

บริการ 

 

• การใหบริการผลิตภัณฑบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน โดยออก     ผลิตภัณฑประเภทออปชั่น อาทิ Strangle Forward 
และผลิตภัณฑ Forward ใหมๆ เพ่ือเพ่ิม      ทางเลือกในการบริหารความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน อีกท้ังยังใหบริการชําระบัญชีสําหรับ    ธุรกรรม
การคาระหวางประเทศดวยเงินสกุลหยวน รวมถึงการออกผลิตภัณฑ 
Deliverable Forward สําหรับลูกคาในประเทศเพ่ือปองกันความผันผวนของ
คาเงินหยวนตอสกุลเงินบาท  ขณะเดียวกัน ธนาคารยังไดเสนอตราสาร
อนุพันธท่ีเชื่อมโยงกับสินคาประเภทสังกะสี และฝาย เพ่ือชวยลดความผัน
ผวนจากราคาสินคาโภคภัณฑ  นอกจากนี้ ธนาคารยังไดขยายระยะเวลา  
ใหบริการดานอัตราแลกเปล่ียนถึง 23.00 น. พรอมท้ังเพ่ิมจํานวนดีลเลอร และ
ขยายศูนยบริการดานอัตราแลกเปล่ียนครบวงจร (Spoke) ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน
ปริมณฑลทุก 10-20 กิโลเมตร  

• การเพ่ิมความสะดวกในการชําระเบ้ียประกัน โดยพัฒนากระบวนการทํา Top-
Up Loan ใหมี   ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ิมชองทางในการชําระเบ้ีย
ประกันผานบัตรเครดิต   
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สภาพการแขงขันภายในธุรกิจธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ 

 ผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศทั้งระบบในป 2553  มี

กําไรสุทธิ 110,638      ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากป 2552 ถึง 27,864 ลานบาท หรือรอยละ 33.66  

โดยเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ (หลังหักคาเผื่อหน้ีสูญและหนี้

สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี) สูงถึง 35,559 ลานบาท เปน 251,465 ลาน

บาท คิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 16.47   และรายไดที่มิใชดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น 18,146 ลานบาท เปน 

135,209 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมรอยละ 15.50 ขณะที่คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น 

15,685 ลานบาท เปน 234,369 ลานบาท คิดเปนอัตราเพ่ิมรอยละ 7.17  จึงสงผลใหกําไรจาก

การดําเนินงานกอนหักคาใชจายภาษีเงินไดและรายการพิเศษเพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 33.27 

เปน 152,305 ลานบาท         

 สําหรับการดําเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทยอยในป 2553 มีกําไรสุทธิ

จํานวน 20,047 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2552 จํานวน 5,314 ลานบาท หรือรอยละ 36.07 โดย

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับสุทธิ และรายไดที่  มิใชดอกเบี้ย ยังคงเติบโตอยางตอเน่ืองใน

อัตรารอยละ 18.13 และ 112.26 ตามลําดับ ทั้งน้ี อัตราสวนผลตอบแทนตอ สินทรัพยที่

กอใหเกิดรายไดสุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ในป 2553 เทากับรอยละ 3.81 เพ่ิมขึ้นจาก

รอยละ 3.51 ในป 2552 ขณะที่อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวมในป 2553 สูงขึ้น

เปนรอยละ 53.07 จากรอยละ 38.63  ในป 2552  อยางไรก็ตาม คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยในป 

2553 เพ่ิมขึ้นจากปกอน 31,604 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.14 สวนใหญเปนคาใชจายในการ

รับประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งคาใชจายเก่ียวกับพนักงานที่เพ่ิมขึ้น ตามจํานวน

พนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ จากโครงการขยายสาขาและเพิ่ม

ชองทางการใหบริการ สงผลใหอัตราสวนคาใชจายตอรายไดรวมสําหรับป 2553 อยูที่รอยละ 

65.99 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553  ธนาคารมีสวนแบงการตลาดอยูในอันดับที่ 3 ในระบบ

ธนาคารพาณิชย เม่ือจัดอันดับจากเงินใหสินเชื่อ และเงินฝาก โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 14.58 

และ 14.96 ตามลําดับ  และมีสวนแบงตลาดดานสินทรัพยอยูในอันดับที่ 4 ที่รอยละ 12.44   

แมวาการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทยในชวงระหวางป 2553 จะไดรับผลกระทบบางชวง

จากปจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ แตเม่ือมองภาพทั้งปแลว ธุรกิจหลักอยางเงินใหสินเชื่อสามารถ
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ขยายตัวไดสูงเหนือความคาดหมาย ดวยอัตราการเติบโตกวารอยละ 10.00 จากปกอน 

สอดคลองกับแรงหนุนจากทั้งปจจัยดานอุปสงค อันไดแก กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ

เชื่อมั่นภาคเอกชนที่ทยอยฟนตัวขึ้น  รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูในระดับต่ํา  และปจจัยดาน 

อุปทาน อันไดแก การแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยที่อยูในระดับสูง นอกเหนือไปจากแรง

เสริมจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในบางสาขาจากภาครัฐ ขณะที่ รายไดคาธรรมเนียมรับ ก็

เติบโตในอัตราที่เรงขึ้นจากป 2552 เชนกัน            ซ่ึงลวนแลวแตมีสวนผลักดันใหธนาคาร

พาณิชยไทยยังสามารถรักษาความสามารถในการทํากําไรไวได ทั้งจากการประเมินในมิติของ

กําไรสุทธิที่เติบโตสูงขึ้นจากปกอน และอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได

สุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ที่ยังอยูในระดับสูง พรอมกันนี้ คุณภาพสินทรัพยก็ยังอยูใน

เกณฑดี ดังจะเห็นไดจาก     สัดสวนหนี้ดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวมที่ปรับตัวลดลง   

สําหรับแนวโนมในป 2554 คาดวาธนาคารพาณิชยไทยนาจะเผชิญความทาทายในการ

ประคับประคองผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรมากขึ้น หลังจากที่สินเชื่ออาจ

เติบโตในกรอบที่ชะลอลง ตามทิศทางของเศรษฐกิจในภาพรวม 

ทิศทางขาขึ้นของอัตราดอกเบ้ีย และแรงสงจากปจจัยเฉพาะ (อาทิ มาตรการกระตุนภาค

อสังหาริมทรัพย) ที่หายไป ทั้งน้ี แมวาแนวโนมสินเชื่อที่เติบโตชะลอลงดังกลาว อาจลดทอน

ความจําเปนในการเรงสะสมสภาพคลอง อันอาจมีผลใหเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยไทย

ขยายตัวในกรอบที่ชะลอลงตามไปดวย แตทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น การแขงขันกับชองทาง

การออมและลงทุนอ่ืนๆ รวมถึงการที่สถาบันคุมครองเงินฝากจะเริ่มทยอยลดวงเงินรับฝาก

คุมครองลงเหลือ 50 ลานบาท/ราย/สถาบันการเงิน ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2554 อาจทําให

ภาวะ การแขงขันดานผลิตภัณฑเงินรับฝากยังคงอยูในระดับสูง เชนเดียวกับภาพรวมการ

แขงขันของผลิตภัณฑสินเชื่อที่นาจะยังคงความเขมขนเชนกัน โดยเฉพาะในบางกลุมลูกคา/

ประเภทธุรกิจการเงิน ซ่ึงสวนหนึ่งคงไดรับอิทธิพลจากการ  ปรับตัวของผูเลนตาง ๆ ทามกลาง

แรงผลักจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 รวมถึงการปรับกลยุทธทางธุรกิจ เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ หรือมาตรการตางๆ ของทางการที่เก่ียวของอันจะทยอยมี

ผลบังคับใชในระยะขางหนา 
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กรณีศึกษาบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย 

ประวัติบริษัท 

บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด (KASIKORN LEASING Co., Ltd.: KLeasing) 1 ใน 5 กิจการใน

เครือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มเปดดําเนินการเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2548 เพ่ือ

ใหบริการสินเชื่อประเภทเชาซ้ือแกลูกคาบุคคลและนิติบุคคล อาทิ สินเชื่อเชาซ้ือรถยนตกสิกร

ไทย ,  สินเชื่อเพ่ือผูแทนจําหนายรถยนตกสิกรไทย , สินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินกสิกรไทย 

และสินเชื่อรถชวยไดกสิกรไทยโดยมี บมจ.  ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เปนผูถือหุนใหญ 

100% 

บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด ยังมีโครงการขยายกิจการอยางตอเน่ืองไปยังสาขาตางๆทั่ว

ประเทศไทยเพ่ือใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง โดยอาศัยสาขาเครือขายของธนาคารกสิกรไทยเปน

ฐานหลัก ทุนจดทะเบียนของบริษัท 900 ลานบาท มีพนักงานในบริษัทประมาณ 250คน 
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โครงสรางองคกร 

 

แผนภูมิที่ 1.1  แสดงโครงสรางองคกรของ บจก. ลีสซ่ิงกสิกรไทย 

ที่มา : บจก. ลีสซ่ิงกสิกรไทย 
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วิสัยทศัน คุณคา และเปาหมายของลีสซิ่งกสิกรไทย  

วิสัยทัศน ลีสซ่ิงกสิกรไทย มุงม่ันและเปนบริษัทเชาซ้ือและลีสซ่ิงรถยนตที่ม่ันคงและดีที่สุดใน

การใหบริการแกลูกคาและเพ่ือเสริมภาพลักษณ การบริการทางการเงินที่ครอบคลุมทุกๆดาน

(Universal Banking) ของธนาคารกสิกรไทย 

คุณคา   - สรางความพอใจใหกับลกูคา 

- เชื่อม่ันในการทํางานรวมกัน 

- ดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

เปาหมาย ลีสซ่ิงกสิกรไทยมุงม่ันในการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยนวัตกรรมสินคาที่

นําเสนอผานชองทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพที่สุด และมุงม่ันในการใหบริการที่ดีเลิศ 

เหนือมาตรฐานสากลของคูแขงในตลาด เพ่ือการบรรลุตําแหนงผู นําในตลาดและเสริม

ภาพลักษณ Universal Banking ของเครือธนาคารกสิกรไทย 

 

 องคกรประกอบธุรกิจในดานการประกอบธุรกิจของKLeasingน้ันประกอบไปดวยการ

ใหบริการ 2 ดานดังตอไปน้ี 

1.ใหบริการสินเชื่อ สําหรับการซ้ือรถยนต ทั้งรถยนตใหมและรถยนตใชแลวกับทั้งบุคคลทั่วไป 

และนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชสวนตัว หรือเพ่ือใชในธุรกิจ/การพาณิชย 

 

2.ใหบริการสินเชื่อ สําหรับบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล ที่ตองการเงินสด เพ่ือใชหมุนเวียนสวนตัว 

หรือสําหรับหมุนเวียนในธุรกิจ โดยใชรถยนตที่ปราศจากภาระผูกพันใดๆเปนสินทรัพยในการขอ

สินเชื่อ 
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ผลิตภัณฑของ KLeasing มีทั้งหมด 4 ชนิด ดังน้ี 

1 .K-Auto Finance (สินเชื่อเชาซ้ือรถยนตกสิกรไทย) เปนบริการทางการเงินสําหรับรถยนต

ใหมหรือรถยนตใชแลวโดยชําระเงินดาวนสวนหนึ่งในตอนตน สวนที่เหลือผอนชําระเปนงวดๆ

เทาๆกัน ดวยอัตราดอกเบ้ียคงที่แบบ Flat Rate และเม่ือผอนคางวดตามสัญญากรรมสิทธิ์จะ

โอนเปนของผูเชาซ้ือทันที 

2. K-Car to Cash(สินเชื่อรถยนตเพ่ือเงินสดกสิกรไทย) เปนบริการที่ลูกคาสามารถนํารถยนต

ของตนเองที่ปลอดภาระมาขอสินเชื่อในลักษณะเชาซ้ือ เพ่ือรับเงินไปใชในการลงทุนหรือใชจาย

ไดดวยวิธีที่งายและสะดวก โดยท่ีอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยูกับ ยี่หอรถ รุน และป ของรถยนตคัน

ดังกลาว และลูกคายังสามารถนํารถไปใชไดตามปกติ 

3 .K-Financial Lease (สินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินกสิกรไทย) เปนบริการทางการเงินที่เหมาะ

กับนิติบุคคลที่ตองการเชารถยนตมาใช โดยมีขอดีที่เหนือกวาการเชาใชทั่วไป คือผูเชามีสิทธิซ้ือ

ทรัพยสินที่เชามาเปนของตนเอง และไดรับประโยชนในทางภาษีที่ดีกวาเชาซ้ือ เน่ืองจาก

สามารถบันทึกเปนคาใชจาย ไดสูงถึง 36,000 บาทตอเดือน 

4. K-Dealer Floorplan(สินเชื่อเพ่ือผูแทนจําหนายรถยนตกสิกรไทย) เปนบริการทางการเงินที่

มอบใหกับผูแทนจําหนายรถยนตเพ่ือซ้ือรถยนตมาจําหนาย ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูแทน

จําหนายรถยนตประสบความสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

กลุมลูกคาหลักและสวนแบงทางการตลาดขององคกร 

บริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยไดทําการแบง Customer Segments ออกเปนทั้งหมด 7 Segments ดังน้ี 

1.ลูกคาสหบรรษัทธนกิจ (MB : Multi corp. business) เปนกลุมลูกคาที่มียอดขายมากกวา 

5,000 ลานบาทตอปขึ้นไป 

2.ลูกคาบรรษัทธนกิจ (CB : Corp. business) เปนกลุมลูกคาที่มียอดขายมากกวา 400-500 

ลานบาทตอป 

3.ลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก(SMEs : Small&Medium Enterprises) เปนกลุม

ลูกคาธุรกิจที่มียอดขาย 10-400  ลานบาทตอป 



21 
 

4.ลูกคาผูประกอบการขนาดยอม (MC Micro business ) เปนกลุมลูกคาที่มียอดขาย 1-10 ลาน

บาท 

5.ลูกคาผูประกอบการขนาดยอม (Signature) เปนกลุมลูกคาที่มีรายได 100,000บาทตอเดือน

ขึ้นไปหรือมีเงินฝากหรือเงินลงทุนในหนวยลงทุนมากกวา 5 ลานบาท 

6.ลูกคาบุคคลกลุมกลาง (Middle income) เปนกลุมลูกคาที่มีรายได 15,000-100,000 บาท 

7.ลูกคาบุคคลทั่วไป (Mass) เปนกลุมลูกคาที่มีรายไดไมเกิน15,000 บาทตอเดือน 

ซ่ึงในปจจุบันกลุมลูกคาหลักของทางบริษัทเปนกลุมตั้งแต Signature, Middle income, 

Mass ซ่ึงจะเปนกลุมที่เปนฐานลูกคากลุมใหญพอสมควรที่มีกําลังในการซื้อรถยนต ซ่ึงอาจจะ

เปนทั้ งในแงของการที่จะซื้อรถยนตเ พ่ือไปใชในธุรกิจของตนเองในกลุมที่ เปนลูกคา

ผูประกอบการขนาดยอม (Signature) หรือในกลุมลูกคาบุคคลกลุมกลาง(Middle income)และ

กลุมลูกคาบุคคลท่ัวไป(Mass)ที่ในปจจุบันนี้น้ันมีความจําเปนในการใชรถยนตในชีวิตประจําวัน

คอนขางที่จะสูงเพ่ือใชสรางความสะดวกสบายในการเดินทางไปทํางานหรือเดินทางไปพักผอน

สุดสัปดาหเปนตน ซ่ึงฐานในกลุมลูกคากลุมน้ีจึงเปนกลุมที่ทางบริษัทเนนที่จะเขาถึงใหไดมากที 

          ซ่ึงในกรณีศึกษาในครั้งน้ีน้ันเราจะมุงเนนไปที่ผลิตภัณฑตัวK-Auto Finance 

(สินเชื่อเชาซื้อรถยนตกสิกรไทย) เปนหลัก เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑตัว Core Product ของ

ทางบริษัทที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุดจากผลิตภัณฑของ KLeasing ซ่ึงตลาดรวมในป 2553น้ัน 

ทางKLน้ันไดมีสวนแบงตลาดอยูที่ 7% คิดเปนมูลคารวมอยูที่ 53,908 ลานบาท จึงไดแสดง

สัดสวนในเรื่องของรายไดในแตละผลิตภัณฑ ดังตอไปน้ี 
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K-Auto Finance     น้ันมีสัดสวนรายไดอยูที่   82%   คิดเปนมูลคารวมอยูที่   44,205 ลานบาท  

K-Car to Cash      น้ันมีสัดสวนรายไดอยูที่   11%   คิดเปนมูลคารวมอยูที่   5,930   ลานบาท 

K-Finance Lease   น้ันมีสัดสวนรายไดอยูที่   2%    คิดเปนมูลคารวมอยูที่   1,078   ลานบาท 

K-Dealer Floorplan น้ันมีสัดสวนรายไดอยูที่   5%    คิดเปนมูลคารวมอยูที่   2,695  ลานบาท 

 

**สัดสวนรายไดรวม K-leasing 53,908 ลานบาท 

แผนภูมิที่1.2  สัดสวนรายไดของ K-leasing 

ที่มา : www.kasikornresearch.com 

 

 

 

 

82%

11%

2%

5%

สดัสวนรายได Kleasing

K‐Auto Finance

K‐Car to Cash

K‐Financial Lease

K‐Dealer Floorplan
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อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

ในปจจุบันน้ีการทําธุรกิจเชาซ้ือรถยนตน้ันก็จะมีธุรกิจที่เก่ียวของหลักๆน้ันก็คือ ธุรกิจการ

ประกันภัย ซ่ึงทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันก็ไดมีอุตสาหกรรมน้ีเขามาเก่ียวของอยางแนนอน 

และธุระกิจการประกันภัยน้ันที่ไดเขามารวมในการทําธุรกิจรวมกันนั้นก็คือ บริษัทเมืองไทย

ประกันภัย จํากัด ซ่ึงก็ถือวาเปนบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทยเชนเดียวกัน ซ่ึงในการทํา

ธุรกิจที่มีสวนรวมกันน้ันก็จะมีทั้งในสวนของประกันรถปายแดงและประกันในกรณีที่ตออายุ ซ่ึงก็

จะมีการประสานงานกันระหวางเจาหนาที่ในสวนของทางบ.ลีสซ่ิงกสิกรไทยกับทางบ.เมืองไทย

ประกันภัยอยางตอเน่ืองกันตลอดเวลา แตก็อาจจะมีในสวนของประกันภัยของบริษัทอ่ืนๆไดเขา

มาของเปนสวนหนึ่งในการทําธุรกิจรวมกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทย อาทิ เชน บริษัทแอ็กซา

ประกันภัย บริษัทกรุงเทพประกันภัย บริษัทคุมภัยจํากัด บริษัทนวกิจประกันภัย เปนตน 

สภาพการแขงขันและคูแขงหลักขององคกร 

ดานการแขงขันของผูประกอบการใหเชาซ้ือในป2554น้ันสวนใหญยังคงใชกลยุทธราคาเปนหลัก 

โดยอัตราเชาซ้ือรถยนตในตนป2554อาจปรับเพ่ิมเพียงเล็กนอยประมาณ0.1-0.2%จากส้ินป

2553เปน2.10-2.20%กอนที่จะมีโอกาสออนตัวลงชั่วคราวในชวงงานมอเตอรโชว ซ่ึงภาพรวม

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเชาซ้ือรถยนตใหมจะยังคงอยูในระดับต่ํากวาหรือใกลเคียง

กับตนทุนการเงินที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากโครงสรางราคาของธุรกิจน้ีถูกแทรกแซงดวยการแขงขัน

เพ่ือชวงชิงสวนแบงตลาดของผูประกอบการรายใหญและในสภาวะปจจุบันนี้การแขงขันของ

ตลาดเชาซ้ือรถยนตมีการแขงขันกันคอนขางที่จะสูงมาก และในแตละสถาบันการเงินที่ทําการ

ปลอยสินเชื่อรถยนตน้ันก็ไดมีการแขงขันการใหบริการกับทางคูคา(Dealerรถยนต) เปนอยาง

มาก ไมวาจะเปนการSupportในเรื่องของการใหผลตอบแทนในการใหความรวมมือในการสงงาน

ใหกับทางสถาบันการเงิน การสนับสนุนในการเดินทางพาทางDealerรถยนตไปรวมสัมมนา 

สังสรรค ออกรอบในการตีกอลฟเพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในดาน

ผูประกอบการใหเชาซ้ือรถรายใหญจะไมแขงขันกันดวยการปรับลดคุณสมบัติลูกคา โดยยังคง

กําหนดอัตราการวางเงินดาวนขั้นต่ําไวที่20-25%และระยะเวลาการผอนชําระอยูที่60เดือน ซ่ึง

ทําใหไดลูกคาชั้นดีที่ไมกอใหเกิดปญหาหนีเสียตามมา 
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โดยสรุปภาพรวมตลาดสินเชื่อเชาซ้ือรถยนตใหมจะยังถูกผูกขาดจากผูเลนรายใหญเดิม ซ่ึง

นอกจากจะแขงขันในตลาดรถยนตใหมแลว ยังมีแนวโนมที่ผูเลนในตลาดคงจะขยายการแขงขัน

ไปยังตลาดรถมือสอง และตลาดสินเชื่อเงินสดรถแลกเงิน เพ่ือสรางรายไดของธุรกิจให 

เพ่ิมขึ้นดวย 

คูแขงหลักทีสํ่าคัญไดแก 

1.ธนชาต เน่ืองจากทางธนชาตน้ันเปนเบอร1ของการทําตลาดเชาซ้ือน้ันก็เน่ืองมาจาก การที่ทํา

ตลาดในดานธุรกิจเชาซ้ือมาเปนเวลานาน และCore Businessน้ันก็เปนในเรื่องของเชาซ้ือเปน

หลัก สวนในเร่ืองของการเขาทําตลาดในสวนของธนาคารนั้นมาเปนรอง ธนชาตจึงมี

ประสบการณในดานตลาดเชาซ้ือมากกวาบริษัทคูแขงขันอ่ืนๆ มีความเขาใจในการทําธุรกิจเชา

ซ้ือน้ี สามารถตอบโจทยใหกับทางผูรับบริการหรือทางคูคาไดอยางฉับไว มีความสัมพันธอันดี

กับทางคูคา  พอรทในการทําธุรกิจที่คอนขางใหญทําใหการกระจายความเสี่ยงมีสูงมากกวา

บริษัทอ่ืนๆ 

2. กรุงศรี (AYCL) สวนในดานของธนาคารกรุงศรีน้ันไดมีการเจริญเติบโตมาจากในสวนของ

ธนาคารเปนหลัก สวนในธุรกิจเชาซ้ือรถยนตน้ันไดมีการไปซื้อกิจการของGEเขามาทําธุรกิจ

ตอเน่ืองตอไป ซ่ึงก็เปนการแยกสวนในการทําธุรกิจอยางชัดเจน ซ่ึงGEน้ันกอนการขายธุรกิจ

เชาซ้ือใหกับทางธนาคารกรุงศรีน้ันในเรื่องของการปลอยสินเชื่อก็มีการทําตลาดอยางตอเน่ือง 

พอรทก็คอนขาโตพอสมาควรจึงเปนคูแขงหลักกับทางธนชาต  

3. ทิสโก สวนทิสโกน้ันก็ไดใชเวลาในการอยูกับตลาดสินเชื่อรถยนตมาเปนเวลาอันยาวนาน

พอสมควรและก็ไดเติบโตมาจากธุรกิจเชาซ้ือรถยนตเปนหลัก จึงรูและเขาใจในตลาดรถยนต

พอสมควรวาการทําตลาดในธุรกิจน้ีน้ันจะตองมีการอนุมัติสินเชื่อที่ไว ใหทันกับความตองการ

ของลูกคาและตอบอนุติสินเชื่อใหกับทางดีลเลอรไดอยางวองไวเพ่ือรักษาความสัมพันธในดาน

ธุรกิจใหอยูอยางยาวนานตอไป 

4.ไทยพาณิชย ในสวนของธนาคารไทยพาณิชยน้ันมีการเติบโตมาจากในสวนของธนาคารเปน

หลักและทางธนาคารก็ไดไปซ้ือกิจการของสยามพาณิชยลีสซ่ิงมาเพ่ือทําใหในธุรกิจของธนาคาร

น้ันครบวงจร เม่ือทําการซ้ือกิจการมาไดเรียบรอยแลวน้ันก็มีการวางหลักการในการทําธุรกิจใหม 

ในตอนเริ่มตนก็มีอุปสรรคในการทําตลาดอยูพอสมควรเพราะมีการพิจารณาสินเชื่ออยาง
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เขมงวดเหมือนกับการพิจารณาสินเชื่อบาน ก็ทําใหในสวนของตลาดเชาซ้ือน้ันโตคอนขางที่จะ

นอย ในภายหลังก็มีการมาพิจารณาปรับหลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อกันใหมอีกคร้ังและ

ประกาศที่จะขึ้นเปนผูนําตลาดใหไดภายใน3ป 

5. เกียรตินาคิน สวนของธนาคารเกียรตินาคินนั้นก็โตมาจากการทําตลาดเชาซ้ือเปนหลักแตยัง

ไมประสบความสําเร็จในธุรกิจดานน้ีมากเทาไรนัก สาเหตุก็นาจะมาจากในเร่ืองของดานเงินทุน

เปนสําคัญ นโยบายในการทําตลาดก็ขึ้นๆลงๆทําใหการทําตลาดคอนขางที่จะทําไดอยากสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน จึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหธนาคารเกียรตินาคินขึ้นเปนเจาตลาดไมได ถึงแมจะเขา

มาในตลาดเชาซ้ือมาเปนเวลานานกวาไทยพาณิชยก็ตาม 
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 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอธุรกิจเชาซือ้รถยนตป 2554 

ปจจัย ผลที่คาดวาจะเกิด 

- ยอดขายรถยนตใหมใน

ประเทศ 

คาดวาจะสูงถงึ 830,000-870,000 คัน (เพ่ิมขึ้น 5-10% 

YoY) เน่ืองจากมีรถนั่งขนาดเล็ก (ซับคอมแพ็ค) และรถ

ประหยัดพลังงานรุนใหมออกสูตลาดมากขึ้น ซ่ึงเปนกลุมที่

สรางยอดขายไดสูงกวา 53% ของตลาดรถนั่งทั้งหมดในป 

2553 

- ราคาพืชผลการเกษตร ปรับตวัสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณพืชผลเกษตรที่ออกสูตลาด

นาจะนอยลง สงผลใหกําลังซ้ือของประชาชนในภาคเกษตร

สูงขึ้น 

- ดอกเบี้ยขาข้ึน อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีโอกาสปรับตวัเพ่ิมขึ้นถึง 0.5% เปน

อยางนอยในป 2554 แตสภาพคลองในระบบที่ยังมีอยูสูง 

ความไมแนนอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู กอปรกับการ

แขงขันดานราคาที่รุนแรงระหวางธนาคารพาณิชย จึงทําให

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซ่ึงเปนตนทุนของผู

ใหบริการสินเชื่อเชาซ้ือนาจะเปนแบบคอยเปนคอยไป และ

ลดทอนผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรลงไปได

บาง ขณะที่ฝงผูบริโภคที่ขอสินเชือ่เชาซ้ือก็คงจะไดรับ

ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นดังกลาวในขอบเขตจํากัด

เชนกัน 

- ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาดวาจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาในตลาดโลกประมาณ 5-

15% จากป 2553 แตรถทีจ่ะทําตลาดในปหนาสวนใหญเปน

รถขนาดเล็กและรถประหยดัพลังงาน จึงไดรับผลกระทบจาก

ราคานํ้ามันในวงจํากัด 

ตารางที่ 1.1           www.kasikornresearch.com 

ที่มา : ศูนยวจัิยธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มองเศรษฐกจิ ฉบับที3่015 วันที่ 27 ธันวาคม 2553) 



 

2.ปญหาแล

เนื่องจากธน

ซ่ึงทางธนาค

การเงินอยาง

เห็นไดวาสิน

มากกวาธนา

รถยนตน้ันจ

ทางธนาคาร

ทางการตลา

ประมาณ7%

สองหลัก จึง

อะไร เพ่ือที่จ

อัตราการเจริ

ไปถึงการเปน

ใน3ของธนา

ทางการตลา

และเพิ่มสวน

แผนภูมิที่ 1.

ที่มา: www.k

ะลักษณะปญ

นาคารกสิกรไ

คารยอมมีควา

งแนนอน และ

นทรัพยรวมข

าคารพาณิช

ะเห็นไดวาบริ

รกสิกรไทยได

าดของบริษัท

% ทั้งที่ไดทําก

งตองมีการกล

จะทําการวิเค

ริญเติบโตแล

นผูนําในตลา

าคารพาณิชย

าดและการจัด

นแบงทางการ

.3   แสดงมูล

kasikornrese

ไทยพาณ

12%

ญหาที่เกิดข้ึ

ไทยเปนธนา

ามรูความเช่ีย

ะเม่ือเทียบกับ

ของธนาคาร

ชยรายอ่ืนๆ แ

ริษัทลีสซ่ิงกสิ

ดเปนผูถือหุน

ทลีสซ่ิงกสิกร

การเปดธุรกิจ

ลับไปทบทว

คราะหปญหา

ะมีสวนแบงท

าดเชาซ้ือใหไ

ยไทย ซ่ึงในค

ดการเชิงกลยุ

รตลาดใหเปน

ลคาตลาดรวม

earch.com 

ทิสโก

15%

ณิชย

%

เกียรตนิาคนิ

11%

ข้ึนภายในอง

าคารพาณิชย

ยวชาญในกา

ับทางธนาคา

รกสิกรไทยนั

แตเม่ือเทียบ

สิกรไทยจํากั

นโดยตรงเต็ม

รไทยน้ันยังค

จเชาซ้ือมาถึง

นวาปญหาที

าและกําหนด

ทางการตลาด

ไดเหมือนกับ

ครั้งนี้ทางผูศึก

ยุทธของธุรกิจ

นเลขสองหลัก

ม 719,213 ล

 

กสิกรไ

7%

งคกร 

ยขนาดใหญแ

รทําธุรกิจใน

ารพาณิชยรา

น้ันมีอัตรากา

บกับอัตรากา

ัด ซ่ึงเปนบริ

ม100% แตด

คงมีอัตราสว

ง7ป แตสวน

ที่แทจริงในกา

ดกลยุทธเพ่ือ

ดที่เพ่ิมมากขึ้

ที่บริษัทแมคื

กษานั้นจะได

จเชาซ้ือตอไป

กใหไดในธุรกิ

านบาท       

ก

ไทย

%

และเปดใหบริ

นดานการใหบ

ยอ่ืนในตลาด

ารเจริญเติบโ

ารเติบโตในส

ษัทในเครือธ

ดวยสาเหตุใด

วนแบงทางก

นแบงทางการ

ารบริหารธุรกิ

อใหบริษัทลีส

ขึ้นและสามาร

คือธนาคารกสิ

ดทําการศึกษ

ป เพ่ือใหธุรกิ

กิจเชาซ้ือน้ี 

                

ธนชาต

38%

กรุงศรี

17%

ริการมานาน

บริการดานสิน

ดดังตารางที่1

โตของสินทร

สวนของตลา

ธนาคารกสิกร

ดก็ตามอัตรา

การตลาดอยู

รตลาดยังไมถึ

กิจเชาซ้ือน้ัน

สซ่ิงกสิกรไท

รถที่จะเจริญเ

สิกรไทยไดติด

ษาในเรื่องขอ

กิจประสบคว

  

        

27 

นกวา40ป 

นเชื่อทาง

.2 น้ันจะ

รัพยรวม

าดเชาชื้อ

รไทยและ

สวนแบง

เพียงแค

ถึงตัวเลข

นเกิดจาก

ยนั้นไดมี

เติบโตให

ดอันดับ1

งกลยุทธ

ามสําเร็จ



28 
 

รูปสินทรัพยรวมของแตละธนาคาร 

 

        (ลานบาท) 

                          

      แผนภูมิที่1.4  แสดงตารางสินทรพัยรวมของแตละธนาคาร 

      ที่มา : www.set.or.th 

 

 ซ่ึงจะนํามาสรุปเปนปญหาในระดับองคกร หนวยธุรกิจและหนาที่ดังตอไปน้ี 

1.ปญหาในระดับองคกร (Corporate) ในระดับขององคกรในภาพรวมนั้นดังที่กลาวไปแลวใน

เบื้องตนนั้น เน่ืองจากลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นเพ่ิงเริ่มเปดใหดําเนินการมาได 7ป และมีสวนแบง

ทางการตลาดอยูที่ 7% อยูที่ 53,908 ลานบาท ซึ่งมูลคาตลาดรวมอยูที่ 719,213 ลานบาท 

ซึ่งผูนําอันดับที่1 คือธนชาติมีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 38% คิดเปนมูลคารวมอยูที่ 

273,300 ลานบาท(ดังตารางที่ 2.1) ซึ่งเปนมูลคารวมในตลาดที่มีความแตกตางกันเปน

อยางมาก และอีกสวนหน่ึงถาวัดจากในเรื่องของสินทรัพยรวมของทางธนาคารกสิกร

ไทยน้ัน(ดังตารางที่ 1.3) จะเห็นไดวาทางธนาคารกสิกรไทยนั้นเปนธนาคารพาณิชยขนาด
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ใหญซ่ึงเปดใหบริการมากวา40ปแลว ซ่ึงทางธนาคารยอยมีความรูความเชี่ยวชาญในการทํา

ธุรกิจในดานการใหบริการดานสินเชื่อทางการเงินเปนอยางมาก และเม่ือเทียบกับเจริญเติบโต

ของสินทรัพยรวมมากกวาธนาคารพาณิชยรายอ่ืนๆ แตเม่ือเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตใน

สวนของตลาดเชาซ้ือรถยนตน้ันจะเห็นไดวาบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยจํากัดน้ัน ซ่ึงเปนบริษัทใน

เครือของธนาคารกสิกรไทยและทางธนาคารกสิกรไทยก็เปนผูถือหุน 100% แตสวนแบงทาง

การตลาดของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันอยูที่ 7%  (ดังตารางที่ 2.1)ซ่ึงสวนแบงทางการตลาดนั้นยังไม

ถึงตัวเลข2หลักซ่ึงในสวนการทําธุรกิจน้ันถือไดวาไมคุมตอการลงทุนในธุรกิจน้ันๆ ดังน้ันจึงตอง

มีการทบทวนในเรื่องของปญหาในการทําธุรกิจวาจะตองมีการกําหนดกลยุทธอยางไรเพื่อทําให

แยงชิงสวนแบงทางการตลาดใหไดตัวเลข2หลักเหมือนกับที่ธนาคารกสิกรไทยไดติดอันดับ1ใน3

ของธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งในครั้งน้ีทางผูศึกษานั้นจะไดทําการศึกษาในเรื่องของการ

กําหนดกลยุทธทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจเชาซื้อตอไปเพื่อให

ธุรกิจประสบความสําเร็จและเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหถึง2หลักในธุรกิจเชาซื้อใหได 

สรุปปญหาในระดับองคกร 

1.เรื่องสวนแบงทางการตลาดที่มีอยูเพียงแค7%ซึ่งเปนอันดับสุดทายของตลาดเชาซื้อ

รถยนต 

2.เร่ืองของสินทรัพยรวมของธนาคารกสิกรไทยซึ่งดูจากwww.set.or.thสินทรัพยรวมของ

ธนาคารมีอัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆแตลีสซิ่งกสิกรไทยนั้นสวนแบงทางการตลาด

นอยที่สุดซึ่งมีความแตกตางกันเปนอยางมากเพราะฉะนั้นลีสซิ่งกสิกรไทยจะตองมีแชร

สวนแบงทางการตลาดใหเติบโตเหมือนกับธนาคารกสิกรไทยที่เติบโตข้ึนเรื่อยๆ 

2.ปญหาในระดับหนวยธุรกิจ (Business : BU) ในระดับองคกรหรือหนวยธุรกิจของนั้นจะเลือก

ทําในสวนของบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย ซ่ึงจะเปนหนึ่งในBUของธนาคารกสิกรไทย บริษัทลีสซ่ิง

กสิกรไทยนั้นจะเกิดปญหาในหลายๆปญหา ตัวอยางเชนในเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อที่มี

ความเขมงวดมากกวาคูแขงขันซึ่งจะตองมีการสรางมาตาฐานการพิจารณาสินเชื่อตาม

มาตรฐานในตลาดเชาซ้ือรถยนตที่มีการแขงขันกันอยูในตลาดถึงจะสามารถที่จะแขงขันกับคูแขง

ได และจะตองสรางในเร่ืองของการสื่อสารทางการตลาดใหมากขึ้นเพ่ือใหเปนที่รูจักแก

ผูบริโภคเพราะในปจจุบันนี้ยังมีลูกคาสวนใหญที่ยังไมทราบวาทางธนาคารกสิกรไทยน้ันไดทํา
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ธุรกิจเชาซ้ือรถยนตดวย และตองสรางความแตกตางในเรื่องของบริการและProductใน

การใหบริการเพราะในปจจุบันน้ีน้ันสินเชื่อเชาซ้ือรถยนตน้ันไมมีความแตกตางกันในเรื่องของ

Productเลย ทุกบริษัทมุงเนนไปที่การปลอยสินเชื่อใหไดมากที่สุดแตไมไดเนนในเรื่องของการ

พัฒนาProductหรือServiceใหมีความแตกตางเลยเพราะฉะนั้นทางลีสซ่ิงกสิกรไทยจะตองเปน

หน่ึงในเรื่องของการสรางProductและServiceใหมีความแตกตางถึงจะสามารถเปนหนึ่งในตลาด

เชาซ้ือรถยนตไดอยางงายดาย น่ีคือปญหาหลักๆของลีสซิ่งกสิกรไทยที่จะตองทําการ

กําหนดกลยุทธเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการทําธุรกิจเชาซื้อ 

สรุปปญหาในระดับธุรกิจ 

1.ปญหาในเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อที่มีความเขมงวดกวาคูแขงขันในตลาด 

2.ปญหาในเรื่องการสื่อสารทางการตลาดใหลูกคารูจักลีสซิ่งกสิกรไทยใหมากข้ึน 

3.ปญหาในเรื่องตองสรางความแตกตางในเร่ืองของProductและServiceของธุรกิจเชา

ซื้อ 

 

3.ปญหาในระดับหนาที่(Function) ซ่ึงในปญหาในระดับหนาที่น้ันจะขอเลือกไปที่ปญหาใน

สวนของผลิตภัณฑK-Auto Finance สินเชื่อเชาซื้อรถยนตกสิกรไทยเปนหลัก ซ่ึงปญหา

หลักๆในระดับหนาที่น้ันก็จะเนนในเรื่องของการอบรบพนักงานใหมีความรูความสามารถ

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปจจุบันเพื่อที่จะสามารถตอบคําถามแกลูกคาให

เปนไปในทิศทางเดียวกันได และตองมีการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบ

ITที่จะตองสามารถรองรับไดตลอด24ชั่วโมง ไมใหมีในเรื่องของระบบการทํางานที่มีการ

ขัดของที่บอยคร้ังเพราะจะทําใหการทํางานในสวนงานตางๆน้ันเกิดผลกระทบเปนลูกโซอยาง

ตอเน่ืองได 

สรุปปญหาในระดับหนาที่ 

1.จะตองมีการอบรมพัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถใหมากข้ึน 

2.พัฒนาในเรื่องของระบบITใหมีประสิทธ์ิภาพมากข้ึน 
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3.ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 

ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความสําคัญอยางมากภายในองคกรเพราะถาการประกอบธุรกิจน้ันไมมี

อัตราของการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองน้ันก็จะแสดงใหเห็นวาธุรกิจกําลังเกิดปญหา และในการ

ประกอบธุรกิจน้ันก็จะมีในเรื่องของตนทุนเปนเรื่องหลักและสําคัญ ซ่ึงถาบริษัทไมสามารถที่จะ

แชรสวนแบงทางการตลาดไดมากข้ึนก็จะไมเปนผลดีตอการประกอบธุรกิจ คือถาไมทําธุรกิจน้ี

ทางบริษัทแมก็จะไมมีผลกระทบแตอยางใด แตในขณะเดียวกันนั้นถาทางธนาคารกสิกรไทยยัง

ปลอยใหธุรกิจสินเชื่อเชาซ้ือน้ีทําตอไปโดยมีเห็นผลวามีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ

น้ัน ภาระตกหนักก็จะอยูที่ทางธนาคารกสิกรไทยซึ่งเปนผูถือตนทุนในการทําธุรกิจตัวน้ีอยูโดย

ไมไดกําไรใดๆดังนั้นผลกระทบในระยะยาวถาไมมีการปรับกลยุทธใหมๆเพื่อใหธุรกิจน้ันไดมี

การขับเคลื่อนไปขางหนาไดน้ันก็อาจจะตองถึงกับปดตัวบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยลงได 

จึงสามารถสรุปปญหาตามความเรงดวนไดดังน้ี 

ปญหาเรงดวน. บริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นมีสวนแบงทางการตลาดที่นอยที่สุดในบรรดาบริษัทที่

ทําธุรกิจเชาซ้ือดวยกัน จึงตองมีการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหไดมากขึ้นจาก7%เปน20%

ของการทําธุรกิจเชาซ้ือภายในระยะเวลา1ป 

ปญหาระยะยาว  บริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยจะตองมีสวนแบงทางการตลาดติด1ใน3ของตลาดเชา

ซ้ือรถยนตใหไดภายในระยะเวลา3ป 

ถาไมไดรับการแกไขจะมีผลกระทบกับองคกรในระยะยาว คือ ถาบริษัทไมสามารถที่จะเพ่ิม

สวนแบงทางการตลาดใหเพ่ิมขึ้นได ก็อาจจะไมสามารถที่จะประกอบธุรกิจเชาซ้ือรถยนตตอไป

ได เน่ืองจากการประกอบธุรกิจในทุกๆธุรกิจน้ันจะตองมีในเรื่องของคาใชจายในการดําเนินงาน 

ซ่ึงถานํามาพิจารณาแลวน้ันทางธนาคารกสิกรไทยก็จะเปนผูพิจารณาวาเม่ือลงทุนในธุรกิจน้ีแลว

มีอัตราความเสี่ยง ซ่ึงทางธนาคารอาจจะเล็งเห็นไดวาในธุรกิจน้ีน้ันในอนาคตอาจจะเปน

Business Unit ที่ไมกอใหเกิดรายไดและทางธนาคารก็จะพิจารณานําเงินไปลงทุนในธุรกิจใหมที่

เห็นวานาจะไดผลตอบแทนที่มากกวาก็ได จึงอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดการปดตัวลงของธุรกิจได 

และทางดานลูกคาก็จะเกิดความกังวลใจในเรื่องการทําธุรกรรมทางการเงินทุกๆอยางกับทาง

ธนาคารกสิกรไทยก็ได 
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4.วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาท่ีสงผลกระทบตออัตราการเจริญเติบโตของบริษัทลีสซ่ิงกสิกร

ไทยจํากัดที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่นอยกวาคูแขงขัน 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการวางกลยุทธองคกร กลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ทางการแขงขันของผลิตภัณฑของบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย 

 

 

 



 
 

บทที่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

     การกําหนดแนวคิดทฤษฎี กลยุทธธุรกิจถือเปนเรื่องที่มีความจําเปนและมีความสําคัญเปน

อยางมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการกําหนด กลยุทธหรือการกําหนดแนวคิดทฤษฎีเพ่ือการบริหาร

จัดการ เปรียบเสมือนแผนที่ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือที่จะใหองคกรสามารถบรรลุถึงเปาหมาย

ตามที่ไดกําหนดไวได 

     ซ่ึงในกรณีศึกษานี้ จะเนนไปที่การศึกษาในแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ และการจัดการ

สวนผสมทางการตลาดเพื่อสรางแนวทางของการดําเนินงานใหสามารถสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันในธุรกิจของสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต โดยมีลําดับขั้นตอนและความเกี่ยวของของ

ทฤษฎีตางๆที่ใชในการศึกษาวิเคราะหดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

     2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ 

           -  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก PEST Analysis 

           -  แรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

           -  การวิเคราะหภายในองคกร 7 ประการ (McKinsey 7-S Framework) 

           -  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด (SWOT Analysis) 

          -  แมททริกซ อุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (TOWS Matrix) 

          -  แมททริกซแสดงฐานะของหนวยธุรกิจในเชงิเปรียบเทยีบการตลาด (BCG Matrix) 

          -  การกําหนดกลยุทธทางธรุกิจ 
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 2.2 การพัฒนากลยุทธสวนผสมทางการตลาด 

          -  การแบงสวนแบงตลาดและกําหนดกลุมเปาหมาย (STP) 

          -  สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 

          -  กลยุทธการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการณ (Integrated Marketing 

Communication) 

     2.3 งานวจัิยที่เก่ียวของ 

2.1 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ 

     การจัดการเชิงกลยุทธ เปนรูปแบบของการกระทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เปน

กลยุทธที่ไดจริง ซ่ึงบริษัทไดวางแผนไว เพ่ือใชในการโตตอบหรือสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน โดยมีกระบวนการตามลําดับตอไปน้ี 

-  การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 

- การกําหนดและวางแผนเชงิกลยุทธ (Strategic Formulation) 

- การดําเนินกลยุทธ (Strategy Implementation and Control ) 

การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategy Analysis) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก PEST เปนการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงสภาพปจจัย

ภายนอกที่ทุกอุตสาหกรรมกําลังประสบเพื่อที่จะไดทราบถึงสถานะขององคกรวามีโอกาสหรือ

อุปสรรคใดบางในสถานการณน้ันๆผานมุมมองของประเด็นตางๆดังน้ี 

- Political Environment Analysis : เปนการวิเคราะหถึงผลกระทบที่เกิดจาก

กฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากทางรัฐวามีผลหรือสงผลกระทบอยางไรตอธุรกิจ 

- Economic  Analysis : เปนการวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการดําเนิน

ธุรกิจ 

- Social Analysis : เปนการวิเคราะหถึงสภาพของสังคม คานิยมหรือวัฒนธรรมใดๆที่

สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ 
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- Technology Analysis : เปนการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตางๆที่เก่ียวของ 

 

 

การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวย Five force Model 

      เพ่ือเปนการศึกษาถึงผลกระทบหรือแรงกดดันทั้ง 5 ดวยที่มีตออุตสาหกรรม ตาม

ทฤษฎีของ Michael E. Porter ประกอบดวย (ที่มา : Michael E. Porter, Havard 

Bussimess Review,2008) 

        

   

   

         

      

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.1   แสดงการวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยปจจัย 5 ประการ (Five Forces Model) 

              ที่มา : Michael E. Porter, Havard Business Review, 2008 
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- การวิเคราะหแรงกดดันของผูประกอบการรายใหม (Threat of New Entrance) 

- การวิเคราะหอํานาจตอรองจากลูกคา (Bargaining Power of Buyers) 

- การวิเคราะหอํานาจตอรองจากผูจัดหา (Bargaining Power of Suppliers) 

- การวิเคราะหแรงกดดันจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Product or 

Service) 

- การวิเคราะหแรงกดดันจากสภาพการแขงขันของธุรกิจเดียวกัน (River among 

existing firms)ซ่ึงการวิเคราะหตามแนวทางของปจจัยแรงกดดันทั้ง 5 ประการตอ

อุตสาหกรรมนั้นทําใหสามารถมองเห็นถึงสถานะของอุตสาหกรรมในปจจุบันวามี

ปจจัยใดที่สงผลกระทบจนอาจเปนอุปสรรค หรือกลายเปนโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือที่จะ

ไดวางแนวทางในการดําเนินกลยุทธใหมีความเหมาะสมจนสามารถสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน 

องคประกอบองคกร 7 ประการ (McKinsey 7-S Framework) 

     McKinsey 7-S Framework เปนกรอบแนวคิดประกอบดวยปจจัย 7 ประการใน

การประเมินองคการ เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหองคกรในสวนของ SWOT ในดาน

ของปจจัยภายในวาองคกรน้ันๆมีจุดแข็งและจุดออนทั้ง 7 ประการอยางไร  แผนภาพ

ขางลางน้ีเปน Model ของ Mckinsey 7-S Framework ซ่ึงจะเห็นความเชื่อมโยง

ระหวางปจจัยตางๆดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่2.2  แสดงองคประกอบองคกร7ประการของ McKins 

ที่มา : The McKinsey 7S Frameworkmagnussonllc.wordpress.com 
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• กลยุทธขององคกร (Strategy) 

 การริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหารตอบคําถามที่สําคัญ อาทิ 

องคกรอยูที่ไหนในขณะนี้ องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเรา

ควรเปนอยางไร และใครเปนผูรับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธจะมีความสําคัญเปน

อยางยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรกําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบทางการแขงขัน

ขึ้นมาไดและเปนแนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะ

ประสบความสําเร็จ 

• โครงสรางองคกร (Structure) 

 โครงสรางที่ไดตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหนาที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเขามาทํางาน

รวมกันในฝายตางๆเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบใหกับ

บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปเพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีวางไวเน่ืองจากในองคกรปจจุบันมีขนาดใหญ 

การจัดองคกรที่ดีจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอนหรือความ

ขัดแยงในหนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบถึงขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการ

ติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

• ระบบการปฏบิัติงาน(System) 

 ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไว นอกจากการจัด

โครงสรางที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลว การจัดระบบการทํางาน (Working System)  ก็ มี

ความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน, ระบบพัสดุ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบการ

ติดตาม/ประเมินผล ฯลฯ 

• บุคลากร(Staff) 

 ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานตอองคกร องคกรจะประสบ

ความสําเร็จหรือไมสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความตองการทรัพยากร

มนุษยในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะหที่อยูบนพ้ืนฐานของ
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กลยุทธองคกรที่ เปนสิ่งที่ กําหนดทิศทางที่องคการจะดําเนินไปใหถึง ซ่ึงจะเปนผลให

กระบวนการกําหนดคุณลักษณะและการคัดเลือกจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 

• ทักษะความรูความสามารถ (Skill) 

 ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคการสามารถแยกทักษะออกเปน 2 ดานหลัก 

คือ ทักษะดานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใน

ตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบเชน ดานการเงิน ดานบุคคล ซ่ึงคง

ตองอยูบนพ้ืนฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพ่ิมเติม สวนทักษะ ความถนัด หรือความ

เชี่ยวชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) น้ันอาจเปนความสามารถที่ทําให

พนักงานนั้นๆโดดเดนกวาคนอ่ืน สงผลใหมีผลงานที่ดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน

ไดรวดเร็ว ซ่ึงองคกรคงตองมุงเนนในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคูกัน 

• รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 

 แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของ

สภาพแวดลอมภายในองคกรพบวาความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จ

หรือลมเหลวของผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสรางวัฒนธรรมองคกรดวยการ

เชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดขึ้น 

• คานิยมรวม (Shared Value) 

 คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบ

การบริหาร และวิธีปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายในองคกร หรืออาจเรียกวาวัฒนธรรม

องคกรรากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อ คานิยมที่สรางรากบานทางปรัชญาเพ่ือ

ทิศทางขององคกร โดยทั่วไปแลวความเชื่อจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพและเปาหมายของผู

กอตั้งหรือผูบริหารระดับสูง ตอมาความเชื่อเหลาน้ันจะกําหนดบรรทัดฐานเปนพฤติกรรม

ประจําวันขึ้นมาภายในองคกร เม่ือคานิยมและความเชื่อไดถูกยอมรับทั่วทั้งองคกรและบุคลากร

กระทําตามคานิยมเหลาน้ันแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง (เยาวมาลย หอธรรมรัตน, 

2543) 
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด (SWOT Analysis) 

     เปนการวิเคราะหถึงสถานการณภายในองคกรในเร่ืองของศักยภาพและความสามารถหลัก 

ความสามารถรองขององคกรเม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณภายนอกเพ่ือที่จะใชวางแผนเชิงกล

ยุทธใหเหมาะสมกับองคกรจนสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันตอไป 

     -จุดแข็ง :  เปนการวิเคราะหถึงทรัพยากร ความสามารถหลักภายในองคกร หรือเปนสิ่งที่

ทางองคกรทําไดดีจนสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกรได องคกรทุก

องคกรควรที่จะทราบถึงจุดแข็งภายในวาอยูที่จุดใดและนํามาพัฒนาใหกลายเปนความสามารถ

หลักใหกับองคกร ในขณะเดียวกันก็ตองคอยประเมินอยูเสมอวาจุดแข็งที่สรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันนั้นมีแนวโนมหรือมีแงมุมใดที่อาจสงผลกระทบทางออมได เชน การท่ีองคกรมี

ทรัพยากรหรือความม่ันคงในธุรกิจในระดับสูง ในมุมหน่ึงอาจเปนขอดอย กลาวคือบุคลากร

ภายในองคกรอาจจะมีการจัดสรรทรัพยากรภายในไดอยางไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากการที่

ทรัพยากรมีใหใชอยางเหลือเฟอจนอาจกอใหเกิดปญหาทางดานตนทุนกับทางองคกรในระยะ

ยาวได เปนตน 

     -จุดออน :  เปนการวิเคราะหถึงขอบกพรอง หรืออุปสรรคภายในองคกรที่อาจสงผลตอ

ความสามารถในการแขงขัน หรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงานภายใน ซ่ึงองคกรควรที่จะ

พิจารณาถึงปญหาและใหระดับความสําคัญในการแกปญหา เพ่ือใหองคกรไดรับผลกระทบจาก

จุดออนที่พบไดนอยที่สุด 

     -โอกาส :   เปนการวิเคราะหถึงปจจัยภายนอกที่สงผลในทางบวกตอองคกรไมวาจะเปนใน

ระดับของมหภาค เชน สภาวะทางเศรษฐกิจที่เติบโตจนสงผลตอกําลังซ้ือของกลุมลูกคา

เปาหมายในทุกอุตสาหกรรมที่เพ่ิมมากขึ้น หรืออยางในตัวอยางระดับอุตสาหกรรมที่เปนภาพ

ยอยลงมา เชน การประกาศขอตกลงทางการคาระหวางประเทศของรัฐบาล ตัวอยาง การทํา 

Barter trade ระหวางสินคาเกษตรกับสินคาเทคโนโลยีตางประเทศ ซ่ึงขอตกลงทางการคา

ระหวางประเทศนี้อาจสงผลถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย เปนตน ซ่ึง

โอกาสทางธุรกิจที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยภายนอกนี้ องคกรมีความจําเปนตองกําหนดกล

ยุทธใหเขากับสถานการณของเหตุการณที่เปลี่ยนไป เพ่ือสามารถฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจจน

สรางประโยชนใหกับองคกรไดอยางสูงสุด 
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การกําหนดกลยุทธองคกรผาน TOWS Matrix 

     การนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธน้ัน จะมีการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

-  การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด เปนการวิเคราะหสถานการณภายใน

และภายนอกขององคกรเพ่ือสรางมุมมองการประเมินทางเลือกในการดําเนินงานหรือ

ใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธใหมีความเหมาะสม 

- การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด จุดออนกับ

โอกาส จุดออนกับขอจํากัด เพ่ือใชประเมินและกําหนดเปนกลยุทธขององคกรผานการ

เปรียบเทียบของทรัพยากรภายในองคกรกับสถานการณภายนอกองคกรใหเกิดความ

เหมาะสมและเกิดความเหมาะสมและเกิดความไดเปรียบใชเชิงการแขงขัน 

จาการวิเคราะหดังกลาวสามารถนํามากําหนดกลยุทธได 4 รูปแบบคือ 

- กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) : เปนกลยุทธที่ใชจุดแข็งที่มีไปยังโอกาสที่กําลังจะเกิด

หรือเกิดขึ้นแลวในธุรกิจ โดยการกําหนดกลยุทธจะเปนไปในลักษณะเชิงรุก เนื่องดวย

จุดแข็งภายในองคกรที่มีความพรอม เม่ือประสานกับโอกาสที่เกิดจากปจจัยภายนอกก็

จะสามารถทําใหองคกรสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดดวยกลยุทธ

ลักษณะดังกลาวขางตน 

- กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) : เปนลักษณะของการวิเคราะหปจจัยภายในเรื่อง

ของจุดแข็งและโอกาสมาใชในการพิจารณารวมกัน กลาวคือธุรกิจมีจุดแข็งซ่ึงเปนสิ่งที่

เกิดขึ้นภายในองคกร แตในขณะเดียวกันก็พบปญหาจากปจจัยภายนอกซ่ึงเปน

อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ในสถานการณเชนนี้ ธุรกิจมีความจําเปนที่จะตองใช

ศักยภาพจากจุดแข็งที่มีอยูเพ่ือรักษาปองกันหรือธุรกิจจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก

ภายนอก เพ่ือรอโอกาสที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจในรอบโอกาสถัดไป 

- กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) : เปนการพิจารณาปจจัยภายในธุรกิจที่เปนจุดออน

ในปจจุบัน เปรียบเทียบกับโอกาสที่เปนปจจัยบวกภายนอกธุรกิจ มากําหนดเปนกล

ยุทธเชิงแกไข โดยอาศัยโอกาสจากปจจัยบวกภายนอกที่กําลังสรางโอกาสในการ

ดําเนินธุรกิจเปนปจจัยลดผลกระทบจากจุดออน และคอยๆแกไขจุดออนภายในโดย



 

คํา

สร

ผล

- กล

จุด

พิจ

กา

เอ้ื

รับ

อ่ืน

การกําหนดก

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4  

ที่มา : โครง

,2550  

านึงถึงความส

รางความได

ลประโยชนให

ลยุทธเชิงรับ 

ดออนที่แกไข

จารณารวมกั

ารที่ธุรกิจมีป

้ออํานวยในก

บมือกับปญห

นๆ ที่มีความน

กลยุทธองคก

แสดง BCG 

งการจัดทําขอ

 

สําคัญของปญ

เปรียบทางก

หเกิดขึ้นไดกับ

(WT Strate

ขไดคอนขา

ัน แลวกําหน

ปญหาภายใ

การดําเนินธุร

หาดังกลาว ห

นาสนใจมาก

กรผานBCG M

Matrix เพ่ือใ

อมูลองคความ

ญหาแลวแกไ

การแขงขันจ

บธุรกิจสูงสุด

egy) : เปน

งยากภายใ

นดเปนกลยุท

ในจากจุดอ

รกิจมากนัก จึ

หรืออาจมีคว

กวาธุรกิจใน

Matrix 

ใชในการกําห

มรู งวดที่ 1 

ข โดยหวังให

จากการแกไ

 

นการประเมิน

นธุรกิจ พบ

ธเชิงรับหรือ

อน ประกอบ

จึงมีความจํา

วามจําเปนต

อุตสาหกรรม

หนดกลยุทธ  

: นิยามธุรกิจ

หธุรกิจดําเนิน

ไขจุดออนตา

นถึงทางเลือก

กับอุปสรรค

การปรับเปลี่

บกับสถานก

เปนที่ธุรกิจที

องมองหาโอ

มเดิม 

          

จ: การตลาด

นกลยุทธในแ

างๆจนสามา

กอ่ืนๆอันเนื่อ

คจากภายนอ

ลี่ยน ซ่ึงเปนผ

การณภายน

ที่จะตองคิดห

อกาสใหมๆจ

ด นายรักพงษ
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แนวทางที่

ารถสราง

องมาจาก

อกนํามา

ผลมาจาก

นอกที่ไม

ากลยุทธ

จากธุรกิจ

ษ ไชยพฒุ
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  BCG Matrix เปนเครื่องมือที่ทาง GE (General Electric) และ Boston Consulting 

Group พัฒนาเพื่อใหทราบถึงสถานะของผลิตภัณฑหรือธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลักการ

ความสัมพันธของอัตราการเติบโตอุตสาหกรรมกับขนาดของ Market Share ของผลิตภัณฑหรือ

ธุรกิจ เพ่ือที่จะสามารถกําหนดกลยุทธและจัดสรรทรัพยากรภายในองคกรไดอยางถูกตอง โดย

สามารถแบงตําแหนงของ Matrix ไดเปน 4 สวนคือ 

 Star หมายถึงการที่อุตสาหกรรมมีการเติบโตในระดับสูงและผลิตภัณฑหรือ
ธุรกิจก็มี Market Share ในระดับที่สูงเชนกัน ซ่ึงในสถานะการณน้ีธุรกิจควร
กําหนด  กลยุทธในเชิงรุกโดยอาศัยปจจัยเชิงบวกจากทั้งภายในและภายนอก
ที่มีอยูมาสรางโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือใหธุรกิจสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนได
อยางสูงสุด  

 Cash Cow หมายถึงชวงที่ผลิตภัณฑหรือธุรกิจมีการเติบโตเต็มที่ Market 
Share อยูในระดับสูง ในขณะที่ตลาดมีการขยายตัวในระดับที่ต่ํา ใน
สถานะการณดังกลาวเปนชวงของตลาดที่มีลักษณะของการอ่ิมตัวคือมีการ
เริญเติบโตที่ไมมากนัก แตธุรกิจน้ันอยูในสถานะที่มีความไดเปรียบจากสวน
แบงทางการตลาดที่คอนขางสูงภายในตลาด ธุรกิจจึงควรเก็บเก่ียวรายไดจาก
สถานะการณดังกลาว เพ่ือสรางผลประโยชนใหเกิดขึ้นกับธุรกิจสูงสุดกอนที่ 
ตลาดจะอยูในลักษณะของการ Decline จนขนาดของตลาดเล็กลงจนไมจูงใจ
หรือมีความคุมคาตอการลงทุนหรือการเก็บเก่ียวผลประโยชนใหกับธุรกิจ
ตอไป 

 Question Marks หมายถึงธุรกิจที่มีสวนแบงตลาดต่ํา ในขณะที่ตลาดมีอัตรา
การเจริญเติบโตสูง ซ่ึงในสถานะการณน้ี แบงออกไดเปน 2-3 ลักษณะเชน 
ตลาดมีการเติบโตสูงเปนอยางมากแตธุรกิจยังเปนผูที่เขามาสูตลาดเปนราย
ใหมๆ สงผลใหสวนแบงทางการตลาดยังไมสูงมากนักถาในแนวทางของการ
ตัดสินใจเขาสูตลาดในลักษณะเชนนี้ ธุรกิจมีความจําเปนตองดําเนินกลยุทธ
ในเชิงรุกอยางตอเน่ืองเพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาดมาจากคูแขงภายใน
ตลาดใหไดสูงสุด อีกลักษณะอาจเปนไปในรูปแบบของตลาดมีความนาสนใจ
จากการเติบโตในอัตราที่สูงแตธุรกิจไมสามารถสรางสวนแบงทางการตลาด
ไดมากนัก อาจเปนดวยการแขงขันภายในตลาดอยูในระดับที่คอนขางสูงหรือ
อาจเปนไปไดวาอุตสาหกรรมถูกผูกขาดดวยการแขงขันจากรายใหญๆเพียง
ไมก่ีราย ซ่ึงถาธุรกิจตกอยูในสถานะการณเชนนี้ ตองทําการประเมินปจจัย
ตางๆอยางถี่ถวยและกําหนด      กลยุทธในการดําเนินธุรกิจใน 2 ลักษณะ
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คือ การดําเนินธุรกิจในเชิงรุกเปนการบงบอกวาธุรกิจยังมีโอกาสในการเก็บ
เก่ียวผลประโยชนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมและมีโอกาสชวงชิงสวน
แบงทางการตลาดจาคูแขงขันที่มีอยูในตลาดได หรือจะเปนในแนวทางของ
การดําเนินกลยุทธการปรับเปลี่ยนอันเนื่องมาจากไมสามารถพัฒนาธุรกิจให
สามารถแขงขนักับคูแขงขันในตลาดได เปนตน 

 Dogs ไดแกธุรกิจที่มีสวนแบงทางการตลาดต่ํา และอัตราการเจริญเติบโตของ
ตลาดอยูในระดับต่ํา ธุรกิจที่ตกอยูในลักษณะนี้อาจมีความจําเปนที่จะตอง
ดําเนินกลยุทธในสวนของการปรับเปลี่ยน เน่ืองจากการวิเคราะหทั้งในแงของ
สวนแบงทางการตลาดอยูในระดับที่คอนขางต่ําประกอบกับ การเติบโตของต
ลากก็ไมเปนที่จูงใจใหดําเนินธุรกิจ จึงมีความจําเปนที่จะตองหาโอกาสทาง
การตลาดใหมที่ไมใชในลักษณะของอุตสาหกรรมเดิมเพ่ือสรางผลประโยชนที่
ดีกวาใหกับธุรกิจ 

 

การกําหนดและวางแผนกลยุทธ 3 ระดับ ประกอบดวย 

- กลยุทธหลักหรือกลยุทธของกลุมบริษัท (Corporate Strategy) เปนกลยุทธที่แสดง

ทิศทางของบริษัทดวยการพิจารณาวงจรอุตสาหกรรม สภาวะการแขงขัน และ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือ

กําหนดแนวทางในการดําเนินกลยุทธใหมีความเหมาะสมในสถานการณน้ันๆ โดยการ

กําหนดกลยุทธจะเปนไปใน 3 แนวทาง ซ่ึงอาจไดมาดวยการวิเคราะหผานเครื่องมือ

ทางการกําหนดกลยุทธอยาง TOWS Matrix และ BCG คือ 

• กลยุทธการเติบโต : คือลักษณะของธุรกิจที่มีปจจัยบวกทั้งจากภายในและ

ภายนอกจนสามารถกําหนดกลยุทธเชิงรุกเพ่ือสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันได 

• กลยุทธการคงตัว : คือลักษณะของธุรกิจที่มีจุดแข็งหรือปจจัยภายในที่

แขงแกรงแตอาจประสบอุปสรรคตางๆที่เกิดจากปจจัยภายนอก จึงมี

ความจําเปนที่จะตองใชปจจัยภายในเพื่อMaintainใหธุรกิจใหผาน

อุปสรรคในชวงเวลาดังกลาว 



45 
 

• กลยุทธการเปลี่ยนแปลง : เปนสถานการณที่ธุรกิจอาจจะตองมองหา

โอกาสทางการตลาดใหมๆจากเหตุผลที่ในอุตสาหกรรมเดิมอาจไมมีความ

นาสนใจในการดําเนินธุรกิจตอไป 

 

- กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) คือ การผสมผสานและการเชื่อมโยง

กันของขอตกลงและกิจกรรมในองคกรเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวย

ความสามารถหลักในตลาดใดตลาดหนึ่ง และตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับ

องคกร โดยทั่วไปกลยุทธระดับธุรกิจที่ไดรับความนิยมสามารถแบงออกไดเปน 3 กล

ยุทธหลัก (Porter, Generic Strategies: ที่มา Marketing Management, 13th Edition 

) คือ 

• ผูนําทางดานตนทุน : เปนการมุงเนนไปที่การลดตนทุนในธุรกิจโดยมากมัก

เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางดานราคาจากความสามารถ

ในการประหยัดตนทุนที่มากกวาคูแขงขันที่มีในอุตสาหกรรม 

• ผูสรางความแตกตาง : เปนกลยุทธไดเปรียบทางการแขงขัน โดยเนนไปที่การ

สรางความแตกตางใหเกิดขึ้นในธุรกิจ และหาคูแขงขันที่สามารถสราง Value 

ที่เหมือนกันในตลาดที่พรอมสงมอบไปยังกลุมเปาหมายไมได ซ่ึงการสราง

ความแตกตางน้ันไมจํากัดอยูแตกับตัวสินคาหรือบริการ แตอาจหมายรวมถึง

ระบบการจัดจําหนายกระบวนการหรือสิ่งที่เปนการตอบสนองทางดานอารมณ

ไดอีกดวย 

• การมุงเนนไปที่เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง : เปนการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันโดยการมุงไปที่สวนตลาดใดตลาดหนึ่ง (Niche Market) อัน

เน่ืองมาจากทรัพยากรที่มีอยางจํากัด หรือตลาดเหลาน้ันอาจเปนตลาดที่มี

ศักยภาพในระดับที่นาสนใจ 

- กลยุทธระดับหนาที่ (Function Strategy) คือ กลยุทธที่ลงไปยังแผนกหรือสวนงาน

ตางๆ ซ่ึงเปนระดับของการดําเนินกลยุทธปฏิบัติงานจริง เชน กลยุทธดานการเงิน กล

ยุทธดานการตลาด หรือกลยุทธดานโลจิสติกส เปนตน 
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2.2 การพัฒนากลยุทธสวนผสมทางการตลาด  

การแบงสวนแบงตลาดและกําหนดกลุมเปาหมาย  

      การกําหนด STP (Segmenting Targeting และ Positioning) จะชวยใหการพิจารณาเลือก

ตลาดเปาหมายเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ความสามารถ และทรัพยากรของบริษัท โดยที่ STP 

หมายถึง  

 S : การแบงสวนตลาด (Segmenting) 
  เปนการแบงสวนตลาดของกลุมผูซ้ือสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงออกเปนตลาดยอยที่

  ตางกัน เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของแตละสวนตลาด เพ่ือเลือกสวนตลาดที่มี 

  ศักยภาพ คือคาดวาจะมียอดขายมากเพียงพอและมีแนวโนมที่จะขยายตลาดได

  เพ่ือวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับแตละสวนตลาดและ 

  ผลิตภัณฑ 

 T : การกําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting)  
  เปนกิจกรรมในการประเมินและการเลือกสวนตลาดที่มีศักยภาพ เม่ือธุรกิจ 

  ทราบถึงลักษณะที่ชัดเจนของตลาดเปาหมาย ก็จะชวยใหสามารถใหบริการได

  ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายนั้นและทราบถึงศักยภาพของตลาดที่

  ชัดเจน ก็จะทําใหธุรกิจสามารถประเมินยอดขายและวางแผนการขายระยาวได 

 P : การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning)  
  เปนการกําหนดตําแหนงทางการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑ โดยเปรียบเทียบ

  คุณสมบัติและสถานะของผลิตภัณฑของบริษัทกับคูแขงขันในตลาด  

   (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตนัินท วารีวนิช, 2551)  
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กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps) 

     เปนแนวคิดทางการตลาดที่ธุรกิจจะพัฒนากลยุทธเพ่ือใหสามารถตอบสนองความ

พึงพอใจตอกลุมลูกคาเปาหมาย โดยสามารถแบงออกไดเปน 4 มุมมองคือ 

• Product : เปนแนวคิดที่จะพยายามพัฒนาสินคาหรือบริการใหสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางสูงสุด โดยสินคาหรือบริการดังกลาว

น้ันสามารถแบงไดเปน 5 สวนหลักๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Product Level, 

Marketing Management 13th Edition, P.358) 

 Core Benefit : เปนสวนของสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการ

ดวยคุณลักษณะเฉพาะของตัวสินคา ตัวอยางเชน การเขาพักใน

โรงแรม วัตถุประสงคหลักของลูกคาคือ การพักผอนนอนหลับ 

 Basic Product : เปนลักษณะพื้นฐานในตัวสินคาหรือบริการท่ี

จําเปนตองมีเพ่ือใหสามารถสงมอบคุณคาพ้ืนฐานตามที่ลูกคาตองการ

ไดอยางสมบูรณ เชน โรงแรมตองมีอุปกรณ เชน โตะ เตียง ที่นอน 

หมอน ผาหม เคร่ืองปรับอากาศและหองน้ํา เปนตน 

 Expect Product : เปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวังในเบื้องตนจากการซ้ือสินคา

และบริการ เชน การเขาพักในโรงแรม ลูกคาคาดหวังวาจะตองพักผอน

ไดอยางเต็มที่ เปนตน 

 Augmented Product : หมายถึงสินคาหรือบริการสวนควบที่ธุรกิจมอบ

ใหกับลูกคา เชน บริการหลังการขาย เปนตน 

 Potential Product : หมายถึง การพัฒนาสินคาหรือบริการใหมี

ศักยภาพในการสงมอบคุณคาใหกับลูกคาไดในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจใหเกิดกับกลุมลูกคาเปาหมายอยางสูงสุด 

• Price : หมายถึง Total Cost ประกอบดวย ตนทุนของธุรกิจ และตนทุนของ

ลูกคา ตัวอยางของตนทุนทางธุรกิจ เชน ตนทุนเฉพาะของตัวสินคา ตนทุนดาน

การบริหารจัดการ ตนทุนดานการส่ือสารและกิจกรรมทางดานการตลาด สวน

คาดหวังจากกําไรในการขายสินคา เปนตน ตนทุนของลูกคา เชนตนทุนของ

ราคาสินคา ตนทุนในการรอคอย ตนทุนการแสวงหาสินคา เปนตน ทั้งหมดนี้จึง
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แสดงออกมาในลักษณะของราคาสินคา ซ่ึงเปนราคาที่กลุมลูกคาเปาหมายมี

การตัดสินใจซื้อ 

• Place : คือ ระบบชองทางการจัดจําหนายที่สามารถสงมอบสินคาและบริการ

ใหแกลูกคา ประกอบดวยตนทางคือ ธุรกิจที่จะสงมอบสินคาหรือบริการผาน

ตัวกลางทางการตลาด( ซ่ึงลําดับขั้นตัวกลางจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับยัง

ลักษณะของธุรกิจ)ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย 

• Promotion : คือการสื่อสารทางการตลาดที่มีระหวางผูขายหรือธุรกิจ ไปผูซ้ือ

หรือกลุมลูกคาเปาหมาย ผานลักษณะการสื่อสารหลากหลายรูปแบบโดยธุรกิจ

จะหวังผลในการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือใหลูกคาเกิดทัศนคติ แรงจูงใจ และมี

พฤติกรรมที่เก่ียวของในดานบวกกับตัวสินคาและบริการ จนเกิดพฤติกรรม

ตามที่ธุรกิจไดคาดหวังโดยการสื่อสารทางการตลาดประกอบดวย 5 ลักษณะ

การส่ือสาร(Promotion Mix) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 การโฆษณา (Advertising) : เปนการสื่อสารทางการตลาดที่โดยมากจะ

อยูในรูปแบบการสื่อสารผานชองทางสื่อมวลชน(Mass Media) เชน 

การส่ือสารผานทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน การส่ือสารใน

ลักษณะนี้มุงหวังการสื่อสารเปนวงกวาง ไมมุงเนนการสื่อสารที่มี

ลักษณะของความซับซอนและเขาใจยาก มักเปนเคร่ืองมือที่สราง

Awareness หรือการ Remind ของนักการตลาด(มักเปนการสื่อสาร

ทางเดียว) โดยตนทุนตอคร้ังของการสื่อสารประเภทนี้จะอยูในระดับที่

สูงแตถาเฉลี่ยจากผูรับสารทั้งหมดแลวจะอยูในระดับที่ต่ํา 

 การประชาสัมพันธ (Public Relation) : เปนการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ

ที่มีตอผูมีผลตอการประสบผลสําเร็จของธุรกิจ ไมวาจะเปนในสวนของ

ผูขายปจจัยการผลิต ผูถือหุน ลูกคาหรือส่ือมวลชน โดยหวังผลในการ

สรางภาพลักษณที่ดี ความนาเชื่อถือ ตอธุรกิจหรือผลิตภัณฑ ตลอดจน

เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือเพ่ือแก

ขอผิดพลาดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงลักษณะการประชาสัมพันธน้ันจะอยู
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ในรูปแบบของการติดตอแบบสองทาง (Two way communication)   

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2550 : 409) 

 การตลาดทางตรง(Direct Marketing) : เปนรูปแบบของการสื่อสารทาง

การตลาดท่ีธุรกิจสื่อสารออกไปโดยตรงถึงกลุมเปาหมายโดยมุงหวัง

การตอบสนองในทันที(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2550 : 409) 

 การขายโดยพนักงานขาย(Personal Selling) : หมายถึง กิจกรรม

สื่อสารทางการตลาดผานรูปแบบการส่ือสารทางบุคคลเพ่ือมุงหวังใน

เรื่องของการขายสินคาหรือบริการซึ่งสามารถผลักดันหรือสงเสริมการ

ขายผานพนักงานไดใน 3 ลักษณะคือ  

- การกระตุนผูบริโภค ซ่ึงเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสู

ผูบริโภคโดยตรง (Consumer promotion ) 

- การกระตุนคนกลางหรือชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงเรียกวา 

การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade Promotion) เชน 

การเจรจาตอรองเร่ืองสวนลดการคา เปนตน 

- การกระตุนพนักงานขาย ซ่ึงหมายถึง การสงเสริมการขายที่มุง

สูพนักงานขายใหสามารถสรางยอดขายใหธุรกิจเปนไปตาม

เปาหมาย (Sales force promotion) 

 การสงเสริมการขาย(Sales Promotion) : หมายถึงการสงเสริมการขาย

เพ่ือกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดการตัดสินใจทันที โดยที่รูจักกันทั่วไปคือ 

การลด แลก แจก แถม ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่นักการตลาดนิยมใช เน่ืองจาก

ไดผลทางดานBrandในทางออมถาขาดการใชดวยความระมัดระวัง 
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2.3 กลยุทธการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC : Integrated Marketing 

Communication) 

     เปนแนวความคิดการจัดการกลยุทธการส่ือสารทางดานการตลาด(Promotion) ใน

รายละเอียดทั้ง 5 ดาน ดังตอไปน้ี 

- การส่ือสารทางการตลาดดวยการโฆษณา (Advertising) 

- การส่ือสารทางการตลาดดวยการประชาสมัพันธ (Public Relation) 

- การส่ือสารทางการตลาดในลักษณะทางตรง (Direct Marketing) 

- การส่ือสารทางการตลาดดวยพนักงานขาย (Personal Marketing) 

- การส่ือสารทางการตลาดดวยการสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

 

โดยการนําเคร่ืองมือดังกลาวขางตนมาสื่อสารพรอมกันไปยังกลุมเปาหมายโดยหวังผล

ใหเกิด Big Impact กับกลุมเปาหมายสูงสุด เน่ืองจากการส่ือยังสารทางการตลาดใน

อดีตพบปญหาของการสื่อสารในรายละเอียดของ Promotion Mix ที่ไมมีการประสาน

สอดคลองซ่ึงกันและกัน สงผลใหการส่ือสารนั้นไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนการ

สูญเสียทรัพยากรโดยไมจําเปน แนวคิดในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการณจึง

เปนแนวทางในการสื่อสารที่ไดรับความนิยม เนื่องจากการส่ือสารในแนวทางนี้จะมีการ

กําหนดรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนไวเปนจุดตั้งตนแลวคอยออกแบบการสื่อสารไปสาร

ไปยังPromotion Mix ทั้ง 5 ใหสอดประสานการทํางานเสริมแรงซึ่งกันและกัน โดยเนน

การส่ือสารไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือใหการส่ือสารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดเม่ือถึงกลุมผูรับสารเปาหมาย 
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กลยุทธผลัก-ดึง (Push & Pull Strategy) 

     เปนกลยุทธที่องคกรใชในการสงเสริมทางการตลาด ผานชองทาง 2 ลักษณะ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

      

 

 

 

ภาพที่ 2.5   แสดงกลยุทธผลัก (Push Strategy) 

ที่มา : Philip Kotler and Gary Armstrong. Copyright 2001. Principles of Marketing 

(International Edition).9th Edition. 

กลยุทธผลัก (Push Strategy) เปนกลยุทธทางการตลาดที่มุงเนนสงเสริมทางการตลาดกับคน

กลางในTier ตางๆ กอนจะถึงลูกคาคนสุดทาย อาทิ กลุมของพอคาคนกลางตางๆ รานคา 

พนักงานขาย หรือชองทางอ่ืนๆ ที่ทําหนาที่นําสินคาสูกลุมลูกคาคนสุดทาย ซ่ึงการสงเสริมทาง

การตลาดกับกลุมคนกลางเหลาน้ีเปรียบเสมือนการผลักดันสินคา (Push) เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจใน

การซ้ือสินคา เพ่ือเก็บสะสมในสวนของคนกลาง โดยมุงหวังใหคนกลางเหลาน้ันผลักดันสินคาไป

ยังลูกคาคนสุดทายอีกทอดหนึ่ง โดยกลยุทธผลักมักถูกใชใน 2 ลักษณะดังน้ีการสงเสริมการขาย

โดยมุงที่พอคาคนกลาง/รานคาขายสง (Trade Promotion) เชน การใหสวนลดทางการคา หรือ

การทําการสงเสริมการขายในรานคา เปนตน 

- การขายโดยมุงไปที่พนักงานขาย (Sales Force Promotion) โดยใชพนักงานขายให

ผลักดันสินคา ไมวาจะเปนการสงพนักงานไปขายตรง หรือการสงพนักงานขายไปขาย

สินคาคูกับทางรานคา เปนตน  
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ภาพที่ 2.6  แสดงกลยุทธดึง (Pull Strategy) 

ที่มา : Philip Kotler and Gary Armstrong. Copyright 2001. Primciples of 

Marketing(Internation Edition). 9th Edition. 

 

กลยุทธดึง (Pull Strategy) 

เปนกลยุทธทางการตลาดที่บริษัทจะสรางแรงจูงใจใหกับลูกคาคนสุดทาย (End Users) มีความ

สนใจที่จะซ้ือสินคาจากทางบริษัทมากขึ้น ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะสงผลใหเกิด Demand ที่

แทจริงขึ้นในตลาดจนกลุมลูกคาคนสุดทายไปซ้ือสินคาจากคนกลางหรือรานคาซ่ึงคลายกับเปน

การดึงสินคาออกจากคนกลาง (Pull) ซ่ึงเม่ือคนกลางสามารถขายสินคาที่มีอยูในสต็อคของ

ตัวเองไดแลวน้ันก็จะทําการซ้ือสินคาจากทางบริษัทเพ่ือมาเติมเต็มสต็อคของสินคาอีกทอดหนึ่ง

(Pull)ซ่ึงการที่จะใชกลยุทธผลักและดึงไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแลวน้ันตองคํานึงถึงการ

ผสมผสานกลยุทธใหเกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ เชน ในสถานการณที่

ผูบริโภคมีอํานาจในการตอรองสูงกลยุทธที่เหมาะสมควรจะเปนกลยุทธดึงแตถาเปนสถานการณ

ที่รานคาปลีกหรือรานคาขายสงมีอํานาจตอรองสูงควรใชกลยุทธผลักเปนหลักในบางสถานการณ

อาจตองมีการผสมผสานกันเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายทางการตลาด เชน การสรางตราสินคา 

อาจจะตองใชทั้ง2กลยุทธในการเกื้อหนุนกัน เปนตน 
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2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

การเพิ่มคุณคาในการทํา Segmentation 

ในการทํา Segmentation น้ันสามารถเพิ่มคุณคาไดดวยการวิจัยและการทําการตัดสินใจดาน

การตลาดดังตอไปน้ี 

ประสบการณผูบริโภค 

 สามารถทําโดยเร่ิมตนจาก ความตองการผูบริโภค, ปจจัยตอความตองการ และ 

พฤติกรรมตอสินคาน้ันๆ ซ่ึงในปจจุบันผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาหรือบริการไดงายผานทาง

โทรศัพท, เวบไซด หรือ การขายในชองทางรานสะดวกซื้อ. ทั้งน้ีเปนผลจากการเติบโตของสื่อ

ตางๆที่ใชสื่อสารถึงตัวผูบริโภคน้ันเอง. ซ่ึงนักการตลาดนั้นควรเลือกส่ือใหตรงกับกลุมเปาหมาย

ดวย. ยิ่งสื่อมีบทบาทกับผูบริโภคมากเทาไหร ก็จําเปนที่จะตองทํา Segmentation เทาน้ัน

เน่ืองจากจะมีผลตอกลุมเปาหมายโดยตรง. กุญแจสําคัญคือคนพบประสบการณของผูบริโภคที่มี

ผลตอการทําธุรกิจ และ กลยุทธการตลาด น้ันเอง 

คุณคาและความภักดีของผูบริโภค 

ในระดับผูบริโภคนั้น ตัวแปรที่สําคัญในการแบง Segmentation คือ รายได,กําไร และ 

เงินสดหมุนเวียน นอกจากน้ียังสามารถเพิ่มตัวแปรที่สําคัญอาทิ Share of wallet, Lifetime 

value และ Future value. ในระดับของตราสินคา ตัวแปรที่สําคัญเชน Brand momentum, 

สัดสวนผูบริโภคที่มีความภักดี และ การเงินของผูบริโภคที่มีความภักดี 

การตอบสนองตอการตลาดที่แตกตางกัน 

 ในการทํา Segmentation น้ันจะไมมีประโยชนถาไมสามารถแยกความแตกตางหรือ

คนหาความตองการของผูบริโภคได เชน บุคลิกที่แตกตางกันแตไมมีผลกับสินคา หรือ 

กลุมเปาหมายไมสามารถเขาถึงโดยสื่อตางๆได. ฉะน้ันตองพิจารณาใชทรัพยากรที่มีอยูในการ

ทํา Segmentation อยางรอบคอบ 
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ผลกระทบตอธุรกิจ 

การทํา Segmentation น้ันไมจํากัดแคการใชสื่อ,ขอความ หรือ แผนคาใชจายเทาน้ัน 

โดยท่ีถาหากสามารถเขาใจและสื่อสารเปนอยางดีในองคกรแลว ก็สามารถที่จะทําการตัดสินใจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน เม่ือมีความเขาใจในเรื่อง Segment เปนอยางดีแลว ก็สามารถ

วางแผนในเรื่องความตองการผูบริโภคในดาน 4 

บรรณานุกรม :อางอิงจากหนังสือ Research Methods : เร่ือง Segmentation Value 

Chain By Gordon A. Wyher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 

 

3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 

     การศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธสวนผสมทางการตลาด เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจเชาซ้ือรถยนต กรณีศึกษา บริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด ผู

ศึกษาไดมีการศึกษาดังขั้นตอนและระเบียบการศึกษาดังน้ี 

3.2 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 

     ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลในลกัษณะดังน้ี 

• การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) : โดยผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจาก

การคนควาขอมูลของบริษัทและรายละเอียดตางๆจากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี 

แนวคิด และขอมูลอ่ืนๆที่มีความเก่ียวของกับธุรกิจเชาซ้ือรถยนต ขอมูลจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร เปนตน 

• การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) : เปนและวิเคราะหขอมูลจากระบบการ

เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (Dept Interview) จากผูที่มีความเก่ียวของใน

ธุรกิจเชาซ้ือรถยนต ซ่ึงแบงเปนการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง และระดับกลางของ

ทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยจํากัด อีกสวนเปนการสัมภาษณกับคูคาของทางบริษัท  

ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด คือ บริษัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด (ดีลเลอร

จําหนายรถยนตHonda)  
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3.3 ลักษณะของการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล  

     รูปแบบการศึกษาในครั้งน้ีจะเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 

โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหน้ันจะเปนการสรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณผูบริหารของ

บริษัทที่มีความเก่ียวของกับธุรกิจเชาซ้ือ ซ่ึงเปนขอมูลปฐมภูมิที่เปนไปในลักษณะของการ

รวบรวมในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มาใชรวมกับขอมูลทุติยภูมิที่ไดทําการศึกษาและคนควา

จากแหลงตางๆ เพ่ือใชในการวิเคราะหแยกแยะประเด็นสําคัญที่มีความเก่ียวของกับเร่ืองที่

ทําการศึกษา โดยอาศัยแนวคิด หลักทฤษฎี มาเปนกรอบในการวิเคราะหและประมวลผลภายใต

รูปแบบกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ดังขั้นตอนตอไปน้ี 

     3.3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 

               3.3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Analysis) 

               3.3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Analysis) 

     3.3.2 การกําหนด ดําเนินกลยุทธ (Strategic Formulation and Implementation)  

               3.3.2.1 การกําหนดและสรางทางเลือกเชิงกลยุทธ (Strategy Formulation) 

               3.3.2.2 การตัดสินใจเลือกกลยุทธเพ่ือแกปญหา (Strategy Selection) 

 

3.3.1 การวิเคราะหเชงิกลยุทธ (Strategic Analysis)  

     3.3.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากแนวโนมการเติบโตของธุรกิจเชาซ้ือรถยนตที่อยูในระดับที่คอนขางสูง ตลอดจนคูแขงขันใน
ตลาดปจจุบันก็มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง จึงตองมีการวางแผนการใชกลยุทธตางๆ
เพ่ือที่จะนํามาวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบร่ืนและสามารถ
ที่จะครองสวนแบงทางการตลาดไดมากที่สุด ดังที่ไดกลาวไปในบทที่1น้ันในเรื่องของสวนแบง
ทางการตลาดนั้นในป2555น้ัน ดังรูปที่ 1.1 มูลคาตลาดรวมของตลาดเชาซ้ือรถยนตน้ันอยูที่ 
719,213 บาท ซ่ึงสวนแบงทางการตลาดของลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นอยูที่7% ซ่ึงถาเทียบกับอันดับ
หน่ึงคือธนชาตจะมีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 38% อันดับสองคือ กรุงศรี อยูที่ 17% อันดับ3
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คือทิสโก อยูที่15% อันดับที่4คือ ไทยพาณิชยอยูที่ 12% อันดับที่5คือ เกียรตินาคิน 11% แต
เม่ือแบงตามสัดสวนรายไดของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันจะเนนทําการตลาดในสวนของ K-Auto 
Finance เปนหลักซ่ึงคิดเปน 82% มูลคารวมอยูที่ 44,205 ลานบาท 

   จากกราฟในรูปที่ 3.1  น้ันจะเห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตน้ันจะ

เห็นไดวามีอัตราการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกป จนเม่ือในป2011น้ันจะเห็นไดวากราฟนั้นเริ่ม

ตกลงมาก็เน่ืองมาจากเหตุการณในเรื่องของอุทกภัยคร้ังใหญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงทําให

อุตสาหกรรมรถยนตนั้นจะตองหยุดการผลิต เน่ืองจากโรงงานผลิตรถยนตน้ันเกิดนํ้าทวม ซัพ

พลายเออรน้ันไมสามารถที่จะจัดสงอุปกรณชิ้นสวนตางๆใหกับทางโรงงานได ดวยเหตุทั้งหลาย

เหลาน้ีจึงเปนผลทําใหยอดการเจริญเติบโตที่ลดลง สวนลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันก็จะเห็นไดวามา

ตั้งแตป2007มาน้ันก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆถึงแมวาจะยังไมไดขึ้นมาครอง

Market share มาเปนที่หน่ึงแตก็เปนนิมิตรหมายที่ดีวากิจการน้ันเติบโตขึ้นเรื่อย 

 

 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตGrowthและMarket shareของตลาดเชาซ้ือรถยนต 

ที่มา : www.set.or.th 
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การวิเคราะหขอมูลทั่วไปผาน PEST Analysis   

     เปนการวิเคราะหสภาพแวดลมภายนอกโดยทั่วไปที่อาจสงผลกระทบทางตรงหรือทางออม

กับอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเปนแนวทางใหธุรกิจไดมองเห็นถึงโอกาสหรืออุปสรรคจากปจจัย

ภายนอกที่กําลังเกิดขึ้น โดยการวิเคราะหปจจัยภายนอกทั่วไปในการศึกษาน้ีจะกระทําผาน

เคร่ืองมือในการวิเคราะหคือ PEST Analysis ที่แบงมุมมองการวิเคราะหออกเปน 4 ดาน 

ประกอบไปดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมายที่เก่ียวของ 

(Political Analysis),  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Economic Analysis), 

การวิเคราะหปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม (Social Analysis), และการวิเคราะห

สภาพแวดลอมหรือแนวโนมของเทคโนโลยี (Technology Analysis) ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 

สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมายที่เก่ียวของ (Political Analysis) 

     จากสถานการณทางดานการเมืองในปจจุบันที่ยังมีความขัดแยงในขั้วของประชาชนทั้งสอง

ฝาย สงผลกระทบใหความเชื่อม่ันของกลุมผูบริโภคยังคงมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช

จาย เน่ืองจากยังขาดความมั่นใจในดานเสถียรภาพทางการเมืองที่อาจจะเกิดความวุนวายได

อยางในชวงป 2553 และปญหาอุทกภัยนํ้าทวมใหญในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2554 ที่เกิดขึ้น

แสดงใหเห็นถึงการบริหารงานของทางภาครัฐที่เกิดความลมเหลวในทุกๆดาน จึงทําให

ประชาชนนั้นกําลังรอดูนโยบายการบริหารจัดการใหมๆของทางภาครัฐ วาจะมีนโยบายในการ

จัดการหรือจะมีวิธีการปองกันอะไรบางที่จะออกมาเพ่ือเรียกความเช่ือม่ันใหกับประชาชนและนัก

ธุรกิจที่เขามาลงทุนในประเทศไทย ถาทางรัฐบาลน้ันออกนโยบายที่ชัดเจนออกมาประกาศใหกับ

ทางประชาชนและนักธุรกิจที่เขามาลงทุนในประเทศไทยนั้นมีความม่ันใจวาจะไมเกิดเหตุการณ

อุทกภัยนํ้าทวมอยางในคร้ังน้ีอีก ความม่ันใจของทุกๆฝายก็จะกลับคืนมาและมีความเชื่อม่ัน

เกิดขึ้น และก็จะสงผลกระทบใหความเช่ือม่ันในการจับจายใชสอยของในทุกภาคสวนเกิดขึ้น ก็

จะทําใหเศรษฐกิจในทุกภาคสวนนั้นดีขึ้น 
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สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Economic Analysis) 

     จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันนั้นในทุกภาคอุตสาหกรรมนั้นก็ยังมีการชะลอตัว อันเปนผล

มาจากมหาอุทกภัยที่เพ่ิงผานพนไปในชวงปลายป 2554 ทําใหเศรษฐกิจในประเทศไทยอยู

ในชวงของการฟนตัว ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการผลิตในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคม

อุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมนวนครและสวน

อุตสาหกรรมบางกระดี่) ซ่ึงเปนแหลงผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองใชไฟฟา ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม ผลิตภัณฑยางและพลาสติก เปนตน ซ่ึงโรงงาน

ทั้งหลายเหลาน้ีน้ันเปนโรงงานที่ผลิตชิ้นสวนและวัตถุดิบตนน้ําเพ่ือสงไปประกอบเปนวัตถุดิบ

ตางๆเพ่ือสงขายตอใหกับกลุมผูบริโภค ทําใหเม่ือโรงงานเหลาน้ีประสบกับปญหาอุทกภัยไม

สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบออกมาปอนใหกับตลาดไดก็จะกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจที่ไมมีเงิน

หมุนเวียน ซ่ึงก็สงผลกระทบตอหวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่ืนๆทําใหเกิดการ

ขาดแคลนชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งไดสงผลกระทบตอการจางงานเนื่องจากการ

หยุดดําเนินกิจการในชวงน้ําทวม  

ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม(Social Analys) 

     แนวโนมทางดานคานิยมของกลุมผูบริโภคภาคอุตสาหกรรมรถยนตในปจจุบันนี้น้ัน มักให

ความสําคัญกับเรื่องรถยนตเปนอันดับตนๆ โดยมองวาในแตละครัวเรือนนั้นจําเปนที่จะตองมี

รถยนตเปนปจจัยที่5 จึงจะเห็นไดวาอัตราการเติบโตของธุรกิจการผลิต การขายรถยนตน้ันมี

อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง รวมถึงการจดทะเบียนรถยนตกับกรมการขนสงทาง

บกก็มีอัตราการจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นทุกป และปจจัยทางดานสังคมของคนไทยนั้นมองวาถาใคร

ยิ่งมีรถยนตที่มีราคาแพงเทาไรก็ยิ่งเปนคนที่นานับนาถือตาในสังคม จึงจะเห็นไดวาคนไทยนั้น

นิยมที่จะแขงขันกันที่จะซื้อรถยนตไวเพ่ือประดับบารมีหรือบงบอกถึงรสนิยมของตนเอง เพ่ือให

เปนที่ยอมรับในสังคม 
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สภาพแวดลอมหรือแนวโนมของเทคโนโลยี (Technology Analysis) 

     ในปจจุบันนี้การพัฒนาในเร่ืองของเทคโนโลยีน้ันมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วเปนอยางมาก 

ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของการใชระบบอินเตอรเน็ต ศูนยวิจัย

กสิกรไทยไดคาดการณแนวโนมของบริการอินเตอรเน็ตในระยะปานกลางนับจากป 2549-2551 

วาจํานวนผูใชบริการใน3ปขางหนาแนวโนมการใชอินเตอรเน็ตในไทยจะขยายตัวอยางตอเน่ือง 

ประมาณการตัวเลขผูใชบริการจะสูงถึงประมาณ10.1ลานคนในภูมิภาค และกลุมที่มีการใช

อินเตอรเน็ตจะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษาและกลุมคนวัยทํางานซึ่งคิดเปน 60.70% ของผูใช

ทั้งหมด เปาหมายการใชมุงไปเพ่ือการเรียนคนควาและการสื่อสาร และกลุมผูใชในตางจังหวัดจะ

มีจํานวนมากขึ้น จํานวนผูใหบริการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทั้งจากกลุมใหบริการรายเดิมและรายใหม 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีความเปนไปไดมากวาเทคโนโลยีการเชื่อมตอโครงขาย

อินเตอรเน็ตเปลี่ยนแปลงในชวงระยะ 3-5 ปขางหนา โดยเฉพาะในสวนของความเร็วในการ

เชื่อมตอสูงเปนที่นิยมเพ่ิมขึ้น การประยุกตและเติบโตของการใชบริการอินเตอรเน็ตมีความเร็ว

เพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ืองกอใหเกิดประโยชนดานตางๆมากมายทั้งในดานการคา ดานการ

สื่อสาร ดานการศึกษา และดานความบันเทิงที่ไดรับความนิยมมาก จากที่ผานมาพัฒนาและ

เติบโตตอเน่ืองโดยมีทั้งบริการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงโดยสรุปศูนยวิจัยกสิกรไทยเห็น

วาบริการอินเตอรเน็ตมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองในป2551ผูใชบริการนาจะสูงถึงกวา10 

ลานคน แมเปนตัวเลขประมาณการเบื้องตน ซ่ึงยังตองอาศัยปจจัยเก้ือหนุนอีกหลายประการ คือ 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ราคาคาบริการ การใชอินเตอรเน็ตไปในทางที่ไมเหมาะสม ความพรอม

ของเทคโนโลยีและมาตรการในการสงเสริมการใหบริการอินเตอรเน็ตเปนไปอยางทั่วถึง และ

บทบาทในการกํากับดูแลการใหบริการของกทช.ถามีแนวทางดําเนินงานที่ดี สงเสริมการแขงขัน

อยางเสรีและบริหารจัดการใหมีตนทุนที่ต่ําก็จะมีผลตอการเติบโตของบริการเปนอยางมาก(ที่มา 

: ศูนยวิจัยกสิกรไทย June 16,2009) ในปที่ผานมาประเทศไทยมีผูใชอินเตอรเน็ต 18.3 ลานคน 

จากจํานวนประชากรทั้งหมด 65 ลานคน ซ่ึงการเติบโตอยางตอเน่ืองน้ีไดแสดงใหเห็นถึง

พฤติกรรมการเขาถึงความรูและการใชงานดานเทคโนโลยีของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

นาสนใจ เชน ปริมาณการใชงานที่เพ่ิมขึ้นสูงกวาจํานวนผูที่ลงทะเบียนใชงานอินเตอรเน็ต 

เพราะหน่ึงคนสามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดมากกวาหน่ึงประเภท โดยรูปแบบการเขาถึง

อินเตอรเน็ตจะมีทั้งที่ใชงานผานบัญชีอินเตอรเน็ตขององคกรหรือสถาบันศึกษาผานบัญชี

อินเตอรเน็ตของสมาชิกในครอบครัว หรือผานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ซ่ึงในวันนี้อัตรา
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การเขาถึงอินเตอรเน็ตตอจํานวนประชากรของ Mobile Internet ไดแซงหนา Boardband 

Internet ไปแลว จึงเปนแนวโนมที่ผูประกอบการดาน E-Commerce ตองติดตาม (ที่มา : สุมาลี 

ศาลาสุข จากนักวิจัยศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ตีพิมพลงนิตยสาร 

E-Commerce ฉบับเดือนกันยายน 2553.)  

 

ภาพที่ 3.1  แสดงอัตราการใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยป2008 

ที่มา : www.promoterestaurant.in.th 

    

ภาพที่ 3.2   แสดงอัตราการใชสมารทโฟนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ที่มา : Nielsen Global Online Omnibus 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  

การวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรม (Five Force Model) 

     1.การแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors) 

     จากสภาวะการแขงขันของธุรกิจเชาซ้ือที่คอนขางรุนแรงและมีการแขงขันที่คอนขางสูงน้ัน 

ทําใหวงการเชาซ้ือรถยนตน้ันจะตองมีการลดในเรื่องของดอกเบี้ยลงเพ่ือใชในการแขงขันเปน

อันดับแรก แตในป2555น้ีน้ัน กลุมธุรกิจเชาซ้ือจะไมมีการลดดอกเบี้ยตามดอกเบี้ยนโยบายได

และก็ไมสามารถที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นไดดวย เน่ืองจากทิศทางการแขงขันในตลาดรถยนตที่มี

ความรุนแรงมารจ้ินในสวนของตลาดเชาซ้ือน้ันมีนอยมากแตจะหันมาจับกลุมรถอีโคคารและรถ

กระบะเปนหลัก ซ่ึงทางกลุมธุรกิจเชาซ้ือน้ันจะหันมาผอนปรนเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อใหมีการ

ปลอยสินเชื่อใหงายขึ้น เพ่ือแขงขันกันในตลาดแทนการลดอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงคูแขงขันในตลาด

เชน 

 ธนชาติ น้ันในวงการธุรกิจเชาซ้ือน้ันก็จะเปนที่ทราบกันวาเปนเบอร1ในวงการของธุรกิจ
เชาซ้ือ เนื่องจากธนชาติน้ันมีพอรตที่คอนขางใหญและทําธุรกิจเชาซ้ือมานาน จึง

สามารถที่จะเขาเปนพันธมิตรกับคูคาไดงายกวาสถาบันการเงินอ่ืนๆและมีการปลอย

สินเชื่อที่มีการผอนปรน สามารถที่จะตอบโจทยใหกับทางคูคาไดอยางทันถวงที จึงเปน

สาเหตุหลักที่ทําใหธนชาติยังครองอันดับหน่ึงในธุรกิจเชาซ้ือไดจนมาถึงปจจุบัน 

 กรุงศรีออโตลีสจํากัด (AYCL) น่ีก็เปนอีกหน่ึงคูแขงขันที่สําคัญในวงการธุรกิจเชาซ้ือ

ที่มาเปนอันดับ2 เน่ืองมีสไตลการทํางานในแบบของฝรั่ง ซ่ึงธนาคารกรุงศรีไดทําการ

เทคโอเวอรกิจการจากGE Capitalมา นโยบายและรูปแบบการทํางานจึงมีKPIวัดอยาง

ชัดเจนและอยูในกรอบมาตรฐานของแบงค ซ่ึงในการทําตลาดก็จะคลายๆกับธนชาติซ่ึง

มารเก็ตแชรในตลาดคอนขางที่จะใกลเคียงกัน 

 ทิสโก (Tissco) น้ันเปนบริษัทเชาซ้ือที่เปดมานาน แตในปจจุบันนี้น้ันก็จะทําสินเชื่อ

เฉพาะกลุมหรือเลือกทําในสวนของบางธุรกิจเทาน้ัน เน่ืองจากธุรกิจเชาซ้ือน้ันมีการ

แขงขันกันที่คอนขางรุนแรง ตนทุนในการทําธุรกิจคอนขางสูง จึงไมสามารถที่จะลงไป

ทําในทุกสายผลิตภัณฑได สวนใหญในปจจุบันก็จะเนนการทํารถยนตใชแลว ซ่ึงจะได

กําไรมากกวารถยนตปายแดง 
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 ไทยพาณิชย (SCB) ในสวนของธนาคารไทยพาณิชยน้ันมีการเติบโตมาจากในสวนของ

ธนาคารเปนหลักและทางธนาคารก็ไดไปซ้ือกิจการของสยามพาณิชยลีสซ่ิงมาเพ่ือทําให

ในธุรกิจของธนาคารนั้นครบวงจร เม่ือทําการซ้ือกิจการมาไดเรียบรอยแลวน้ันก็มีการ

วางหลักการในการทําธุรกิจใหม ในตอนเริ่มตนก็มีอุปสรรคในการทําตลาดอยูพอสมควร

เพราะมีการพิจารณาสินเชื่ออยางเขมงวดเหมือนกับการพิจารณาสินเชื่อบาน ก็ทําใหใน

สวนของตลาดเชาซ้ือน้ันโตคอนขางที่จะนอย ในภายหลังก็มีการมาพิจารณาปรับ

หลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อกันใหมอีกคร้ังและประกาศที่จะขึ้นเปนผูนําตลาดให

ไดภายใน3ป 

 เกียรตินาคิน (KK) สวนของธนาคารเกียรตินาคินน้ันก็โตมาจากการทําตลาดเชาซ้ือเปน

หลักแตยังไมประสบความสําเร็จในธุรกิจดานน้ีมากเทาไรนัก สาเหตุก็นาจะมาจากใน

เรื่องของดานเงินทุนเปนสําคัญ นโยบายในการทําตลาดก็ขึ้นๆลงๆทําใหการทําตลาด

คอนขางที่จะทําไดอยากสําหรับผูปฏิบัติงาน จึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหธนาคารเกียรติ

นาคินขึ้นเปนเจาตลาดไมได ถึงแมจะเขามาในตลาดเชาซ้ือมาเปนเวลานานกวาไทย

พาณิชยก็ตาม 

 ลีสซ่ิงกสิกรไทย (KL) เปนบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงเพ่ิงเริ่มเขามาทํา

ตลาดในวงการของธุรกิจเชาซ้ือ ซ่ึงก็มีการทําตลาดที่คอนขางแรงพอสมควรเพราะ

ไดเปรียบในเรื่องของตนทุนในการแขงขัน จึงมีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงรายอ่ืนใน

อุตสาหกรรมแตก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของการพิจารณาเครดิตที่คอนขางเขมงวด จึงทํา

ใหการที่จะขึ้นติด1ใน3น้ันยังคอนขางที่จะยากอยู 

จากที่ไดบรรยายใหเห็นในขางตนแลววาในกลุมอุตสาหกรรมการเชาซ้ือน้ันมีใครบางใน

ธุรกิจที่เปนเจาตลาดและมีกลยุทธในการทําตลาดอยางไร จึงจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมเชา

ซ้ือน้ันเปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนและการแขงขันที่คอนขางสูง(Rivalry Among Existing 

Competitors) และทุกคูแขงทุกรายพรอมที่จะทุมเทงบประมาณหรือเงินทุนเพ่ือที่จะใหได

สวนแบงทางการตลาดที่มากที่สุด 
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     2. อํานาจการตอรองของผูซ้ือ (Bargaining Power Of Buyers) 

     ในปจจุบันนี้สถาบันการเงินตางๆไดหันลงมาทําธุรกิจเชาซ้ือกันอยางมากมาย ทําให

ผูบริโภคหรือผูที่จะยื่นขอสินเชื่อน้ันมีทางเลือกอยางมากมาย เชน ถาทําการยื่นสินเชื่อที่

สถาบันการเงินที่หน่ึงไมผานก็จะมีการเพ่ิมเติมเอกสารหรือปรับเปลี่ยนวิธีการในการขอ

สินเชื่อไปยังสถาบันการเงินแหงใหมเพ่ือใหทําการอนุมัติให ในบางคร้ังถามีการพิจารณา

สินเชื่อที่คอนขางเขมงวดผูที่ทําการขอยื่นสินเชื่อก็มีความไมพอใจในการใหบริการของ

สถาบันการเงินก็จะทําการไปขอยื่นสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงใหม ทําใหทางสถาบัน

การเงินนั้นจะตองสูญเสียลูกคาไป ดวยเหตุน้ีเองจึงทําใหทางฝายสถาบันการเงินตางๆน้ัน

จะตองมีการปรับตัวและแขงขันกันสูงเพ่ือที่จะแยงชิงสวนแบงทางการตลาดใหไดมากที่สุด  

จึงทําใหอํานาจการตอรองของผูยื่นสินเชื่อน้ันมีคอนขางสูง 

     3.ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Service)  

     ในอุตสาหกรรมการเชาซ้ือรถยนตน้ันสินคาทดแทนอาจจะเปนในเรื่องของการตัดสินใจใน

การซ้ือเงินสดของกลุมลูกคา ซ่ึงจะทําใหธุรกิจเชาซ้ือน้ันจะไมมีรายไดในเรื่องของดอกเบี้ย ซ่ึง

เปนรายไดของบริษัท ซึ่งถากลุมลูกคาหรือผูบริโภคมีรายไดที่มากขึ้นและมีเงินออมกันมากขึ้นก็

อาจจะเปนอุปสรรคอยางหนึ่งที่ทําใหอุตสาหกรรมเชาซ้ือมีผลกระทบได แตพฤติกรรมของคน

ไทยในปจจุบันก็คงเปนไปไดยากที่กลุมผูบริโภคท่ีจะเชาซ้ือรถยนตน้ันจะมีเงินสดมาซื้อ ซ่ึง

ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products Products or Service) ในธุรกิจ

เชาซ้ือรถยนตน้ันจึงอยูในระดับที่ต่ํา 

     4.อุปสรรคจากการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม (Threat of New Entrants) 

     อุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนตน้ัน อุปสรรคที่สําคัญเลยก็คือเงินทุน เพราะ

ตองใชเงินทุนที่คอนขางมาในการทําธุรกิจประเภทน้ี เพราะรถหนึ่งคันก็จะมีราคาหลายแสนบาท

ขึ้นไป การปลอยสินเชื่อตอปในแงของเปาธุรกิจก็หลายพันลานบาท ประกอบกับธุรกิจการเชา

ซ้ือน้ีคนที่จะลงมาทําธุรกิจก็จะตองมีประสบการณพอสมควรเพราะเปนเรื่องการยิงไหวชิงพริบ

ในเรื่องของการทําตลาด ถาสามารถที่จะซ้ือใจคูคาไดก็จะทําธุรกิจไดอยางงายๆไมเกิดปญหา

อะไร แตถาไมสามารถที่จะเขาถึงใจของคูคาไดก็ไมสามารถที่จะเขาทําธุรกิจกับทางดีลเลอรน้ัน

ไดเลย ไหนจะตองมีความชํานาญในเรื่องของการดูรถประเภทตางๆถาในกรณีการทํารถยนตใช
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แลวหรือรถมือสอง หรือจะเปนการจํานําทะเบียนรถก็ตองมีความชํานาญวาจะใหราคาเทาไรที่จะ

ไมขาดทุน จึงทําใหอุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมนี้น้ันคอนขางต่ํา 

     5. อํานาจการตอรองของผูนําสงปจจัยในการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 

     ในสวนของธุรกิจเชาซ้ือรถยนตน้ันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของเงินทุนเปนสําคัญ 

เพราะฉะนั้นการหาเงินทุนจึงเปนสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจน้ี เพราะถาหาเงินทุนที่ตนทุนสูงแลว

น้ันก็จะมีปญหาเรื่องการแขงขั้นในตลาด เพราะสวนใหญตลาดรถยนตก็มักจะแขงขันกันดวย

เรื่องของดอกเบี้ยเปนอันดับตนๆอยูแลว จึงตองมีการหาแหลงเงินทุนที่ต่ําที่สุด เพ่ือใหธุรกิจเชา

ซ้ือของแตละบริษัทสามารถแขงขันกันไดอยางใกลเคียงกันในตลาด แตถาเปนบริษัทลูกที่อยูใน

เครือของแบงคน้ันการหาเงินทุนก็จะไดตนทุนที่ต่ําอยูแลวเนื่องจากสามารถทําการกูกับแบงค

ใหญไดโดยตรงและตนทุนก็จะต่ํา แตถาเปนแบงคขนาดเล็กแลวน้ันปญหาในเรื่องของการหา

เงินทุนก็จะมีมากกวา ซ่ึงก็จะขึ้นอยูกับ Credit Rating ของแตละสถาบันการเงินวาอยูในระดับใด 

การปลอยเงินกูก็จะไดตามRate ที่เราถูกจัดอันดับใหอยู ดังนั้นเม่ือดูจากภาพโดยรวมแลวน้ัน

อํานาจการตอรองของผูนําสงปจจัยในการผลิต (Bargaining Power of Supplies) ใน

อุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนตน้ันคอนขางที่จะอยูในระดับที่สูง 
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ตารางที3่.1 แสดงสรุปประเด็นจากการวิเคราะหอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนตดวย Five Forces 

Model 

Five Forces Effect

1.การแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry 
Among Existing Competitors)

การแขงขันภายในอุตสาหกรรมการเชาซ้ือรถยนตนั้น
อยูในระดับที่สูง มีการแขงขันท่ีสูงและรุนแรง ทุก
บริษัทพรอมที่จะทุมงบเพื่อใหไดสวนแบงทาง
การตลาดใหมากที่สุดมาครอง

2.อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power
 Of Buyers)

อํานาจการตอรองของผูซื้อนั้นอยูในระดับท่ีสูง 
เนื่องจากมีบริษัทท่ีประกอบการในเรื่องสินเชื่อให
เลือกมากมาย ถาไมพอใจในการบริการก็สามารถท่ีจะ
เปล่ียนไปยังบริษัทคูแขงไดในทันที

3.ความเส่ียงจากสินคาทดแทน (Threat of 
Substitute Products or Service)

ความเส่ียงจากสินคาทดแทนอยูในระดับที่ตํ่า 
เนื่องจากพฤติกรรมการใชจายของคนไทยนั้นยัง
ฟุมเฟอย การออมเงินเพื่อซื้อรถเงินสดคงเปนสวนนอย

4.อุปสรรคจากการเขาสูอุตสาหกรรมของคู
แขงขันใหม (Threat of New Entrants)

อุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมเชาซ้ือของรายใหม
สูง เพราะเขาคอยขางยากเนื่องจากตองใชเงินทุนท่ี
สูงในการทําธุรกิจ และตองมีความชํานาญในการดูรถ
รุนตางๆดวย มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายมากมายได

5.อํานาจการตอรองของผูนําสงปจจัยในการผลิต
(Bargaining Power Of Suppliers)

อํานาจการตอรองของผูผลิตนั้นมีคอนขางท่ีจะต่ํา 
เนื่องจากโดยทั่วไปแลวก็จะกูจากบริษัทแมอยูแลวก็
จะไดดอกเบีย้ในอัตราที่ตํ่า

 

ที่มา : ผูศึกษา, 2555 

    3.3.1.2 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) 

     ในสวนของการศึกษาในขอมูลปฐมภูมิน้ัน ผูศึกษาไดทําการศึกษาในลักษณะของการ

สัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) กับทางผูบริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทลีสซ่ิง

กสิกรไทย จํากัด และบริษัทคูคา คือ บริษัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด สาขาเกษตรตัด

ใหม และลูกคาที่ทําการยื่นขอสินเชื่อกับทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด ซ่ึงเปนการศึกษาเชิง

คุณภาพ โดยมีรายละเอียดรายชื่อและตําแหนงงานดังตอไปน้ี 

     บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 

- คุณ  อัครนันท   ฐติสิริวิทย      ตําแหนง กรรมการผูจัดการ                    

สัมภาษณวันที่  5 กุมภาพันธ 25550 
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- คุณ  พัชรพงษ   อนนตศิริ       ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการการฝายศูนยบริการธุรกิจ

สัมภาษณวันที่  5  กุมภาพันธ 2555 

    บริษัท พระนครฮอนดาออโตโมบิล จํากัด (สาขาเกษตรตัดใหม) 

- คุณ วรัณญา      ชื่นเจริญ     ตําแหนง ผูจัดการฝายขาย บ.พระนครฮอนดาออโตโม

บิลจํากัด    สมัภาษณวันที่  7 กุมภาพันธ 2555 

     ขอมูลจาการสัมภาษณจะเปนไปในรูปแบบของการกําหนดประเด็นของการสอบถามตาม

รูปแบบของการจัดการเชิงกลยุทธ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

     คุณ อัครนันท  ฐิตสิริวทิย ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 

     บริษัท ลสีซ่ิงกสิกรไทย จํากัด  

     ในป 2555 น้ีถือเปนปที่ดีในการทําธุรกิจรถยนต ซ่ึงจะเห็นไดวาถาธุรกิจรถยนตน้ันมียอด

การจําหนายรถยนตไดมากก็จะสงผลที่ดีใหกับธุรกิจสินเชื่อรถยนตใหเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ดวย เน่ืองจากในธุรกิจทั้งสองนั้นผูกกันเปนเหมือนหวงโซซ่ึงกันและกันและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงในป 2554น้ันไดเกิดเหตุการณอุทกภัยนํ้าทวมคร้ังใหญเกิดขึ้นจึงทําใหยอดขายในป

2554น้ันไมสามารถที่จะทําการสงมอบรถยนตใหกับทางลูกคาไดจึงไดเลื่อนการสงมอบรถยนต

มาในป2555แทน ซ่ึงจะเปนปที่มีความตองการในเรื่องของรถยนตที่สูงมาก โดยการคาดการณ

ในหลายคายรถยนตยอดขายปน้ีคาดการณวานาจะแตะที่1ลานคันซึ่งจะเปนปที่ดีที่สุดตั้งแตขาย

รถยนตในประเทศไทยมา ซ่ึงในปน้ันทิศทางนาจะเปนไปในทิศทางที่เปนบวกมากกวาลบ  ซ่ึงถา

เปนในดานปจจัยบวกนั้นก็จะเปนในเรื่องของรถอีโกคารที่มีการออกมาใหมในอีก2ยี่หอ ซ่ึงจาก

เดิมมี2 ก็จะรวมเปน4ยี่หอ ซ่ึงก็จะทําใหยอดขายนั้นเพ่ิมขึ้นเพราะเปนตลาดที่Segmentเล็กกําลัง

การซ้ือมีมากจึงนาจะทําใหตลาดรถยนตน้ันเติบโตขึ้นมากได อีกตัวหน่ึงที่เปนสัญญาณบวกก็คือ

ในเรื่องของภาษีรถยนตคันแรกที่จะกระตุนใหยอดขายรถเพ่ิมขึ้น ซ่ึงถาเปนปจจัยในทางลบนั้นก็

จะเปนในเรื่องเดิมๆคือ การเมือง อุทกภัย  
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     คุณพัชรพงษ อนนตศิริพร  ผูชวยผูอํานวยการฝายศูนยบริการธุรกิจ 

     บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย 

เน่ืองจากในป2555น้ีไดเกิดวิกฤตหน้ีเศรษฐกิจยุโรปซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของ

ประเทศไทย และก็จะกระทบตออัตราดอกเบี้ยซ่ึงจะทําใหสงผลตออัตราดอกเบ้ียในธุรกิจเชาซ้ือ

รถยนตในประเทศไทย ซ่ึงก็จะตองคอยจับตาดูวาจะกระทบตอเศรษฐกิจของไทยมากนอย

เพียงใด สวนในดานอัตราการเจริญเติบโตของรถยนตใหมน้ันก็อาจจะมีผลกระทบทําใหไม

สามารถที่จะผลิตรถยนตไดทันตามความตองการของผูบริโภคได จึงไมเปนไปตามเปาหมายท่ี

ไดวางไวเพราะฉะน้ันในเรื่องของธุรกิจเชาซ้ือรถยนตน้ันก็จะมีผลกระทบคือยอดการปลอย

สินเชื่อน้ันก็จะนอยตามไปดวยเน่ืองจากทั้ง2ธุรกิจน้ีนจะแปลผันไปในทิศทางเดียวกันเสมอ คือ

ถายอดการขายรถและยอดการผลิตมีมากก็จะทําใหยอดการปลอยสินเชื่อในตลาดเชาซ้ือรถยนต

น้ันก็จะเติบโตตามกันไปดวย 

    

          คุณ วรัณญา      ชื่นเจริญ     ตําแหนง ผูจัดการฝายขาย บ.พระนครฮอนดาออโตโม

บิลจํากัด     

ปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจรถยนตในป2555น้ันก็นาจะเปนในเรื่อง

ของปจจัยเดิมๆที่เคยเกิดมาแลวในป2554น่ันก็คือปญหาในเรื่องของการเมือง อุทกภัย 

เศรษฐกิจ ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีน้ันเปนปจจัยที่ไมสามารถที่จะควบคุมไมใหเกิดขึ้นมาได แตในเม่ือรู

วามันจะเกิดก็จะตองควบคุมใหปจจัยเหลาน้ีน้ันเกิดขึ้นใหไดนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะ

จะเห็นไดวาเม่ือเกิดปญหาตางๆตามมาแลวน้ันมันสงผลกระทบเปนลูกโซถึงทางธุรกิจอยางไร 

เชนปญหาในเรื่องของอุทกภัยน้ันก็อยางที่ทราบๆกันอยูวาทางบริษัทฮอนดาประเทศไทยนั้นก็

ไดเกิดนํ้าทวมโรงงานสงผลใหรถยนตที่ผลิตเสร็จที่พรอมรอการสงมอบนั้นไดถูกนํ้าทวมสงผลให

ไมสามารถสงรถไดตามกําหนดใหกับทางลูกคาได รวมถึงในดานของโรงงานที่ถูกนํ้าทวมนั้น

กวาจะบูรณะใหกลับมาเริ่มlineผลิตใหมไดน้ันก็ใชเวลารวม2เดือน ซ่ึงปญหาตางๆเหลาน้ีน้ันลวน

เปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมรถยนต 
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     สรุปผลการสอบถามลูกคาในบางสวนที่ทําสินเชื่อกับไมทําสินเชื่อกับลสีซิ่งกสิกรไทย

จํากัด 

จากการไดสอบถามกับบุคคลที่ไดมาทําการยื่นขอสินเชื่อรถยนตน้ันก็ไดผลวาในมุมมองของทาง

ผูที่จะยื่นขอสินเชื่อน้ันสวนใหญก็จะไมไดเปนผูที่จะขอระบุวาจะขอยื่นสินเชื่อกับทางสถาบันทาง

การเงินใดสถาบันหน่ึงเองแตสวนใหญจะเปนในรูปแบบของทางโชวรูมที่ลูกคาไปซ้ือรถยนตน้ัน

จะเปนผูที่จัดใหวาจะสงยื่นสินเชื่อกับสถาบันการเงินแหงใด ซ่ึงลูกคาก็ไมไดมีการตอตานแต

อยางใดซ่ึงก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางฝายขายที่เปนผูนําเสนอใหกับทางลูกคา 

เนื่องจากทางลูกคาน้ันไดเล็งเห็นแลววาการยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินใดๆน้ันก็มีความ

เหมือนกันไมมีความแตกตางกัน แตในรายที่ไมยอมยื่นสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินที่ทางโชว

รูมไดจัดไวใหน้ันสวนใหญก็จะมีปญหาในเรื่องของการเคยมีประวัติทางการเงินที่ไมดีกับทาง

สถาบันการเงินน้ันๆจึงตองการที่จะหลีกเลี่ยงในการยื่นขอสินเชื่อ หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่

ลูกคาน้ันระบุเจาะจงที่จะยื่นขอสินเชื่อก็เพราะเปนลูกคาเกา มีประวัติทางการเงินที่ดีกับสถาบัน

การเงินนั้นๆ จึงจะขอระบุไฟแนนซที่จะของทําเร่ือง ซ่ึงประเด็นที่ลูกคาจะใชบริการหรือไมใช

บริการกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันก็คงจะเปนในเรื่องของการที่ผูบริโภคน้ันมีการรับรูจากคนรอบ

ขางหรืออาจจะเกิดจากประสบการณตรงในการย่ืนขอสินเชื่อไมวาจะเปนในเรื่องสินเชื่อบาน 

บัตรเครดิตฯลฯวามีการอนุมัติที่คอนขางที่จะเขมงวดกวาสินเชื่อจากทางสถาบันการเงินอ่ืนๆจึง

เกรงวาถาไดทําการยื่นขอสินเชื่อไปแลวน้ันจะทําใหการพิจารณาสินเชื่อน้ันไมผานเกณฑไดอีก 

จึงเปนสิ่งที่ลูกคาน้ันเกิดความไมแนใจที่จะใชบริการดานสินเชื่อรถยนตกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทย 
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ตารางที3่.2  แสดงสรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลกึผูบริหาร บรษิัทลสีซ่ิงกสิกรไทย 

สรุปประเด็นการสัมภาษณเชิงลึกตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ : กรณีศึกษาบริษัทลีสซ่ิง

กสิกรไทยจํากัด 

 

ที่มา : ผูศึกษา,2555              

      

 

 

 

คําถามที่ใชในการสัมภาษณผูบริหาร บ.ลีสซิ่งกสิกรไทย  คุณ  อัครนันท   ฐิตสิริวิทย  คุณ  พัชรพงษ   อนนตศิริ

1.ในป 2555 ปจจัยภายนอกในเร่ืองใดบางที่คิดวาเปนสวนสําคัญ
และสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนต

1.ปจจัยเร่ืองอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนไดอีกในป 2555     
  2.ปจจัยในเร่ืองการเมืองที่ไมมีเสถียรภาพ

1.ปจจัยเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจหน้ีของยุโรป                
   2.ปจจัยในเร่ืองการผลิตรถยนตยังไมเพียงพอกับ
ความตองการ                                                
            3.ในเร่ืองของภัยธรรมชาติที่เกรงวาจะ
เกิดข้ึนอีก         4.นโยบายทางการเมืองในเร่ืองภาษี
รถคันแรก

2.ในป 2555 แนวทางการวางเปาหมายของบริษัทนาจะเปนไปใน
ทิศทางใด

1.จะเนนในเร่ืองของรถอีโกคาร                            
    2.ทําตลาดรถกระบะเพิ่มมากข้ึน

1.จะเนนในเร่ืองของรถอีโกคาร                            
  2.ทําตลาดรถกระบะเพิ่มมากข้ึน

3.ปจจุบันทานคิดวาโครงสรางองคกร ฝาย หรือสวนงานตางๆที่
ทานดูแลอยูน้ันมีความยืดหยุนเหมาะสมตอการดําเนินงานมากนอย
เพียงใด

1.โครงสรางองคกรในปจจุบันน้ันมีความเหมาะสมกับ
แนวทางการทําธุรกิจในปจจุบันน้ี

1.เน่ืองจากองคกรเปดมานานยังตองมีการปรับปรุง
โครงสรางองคกรใหมใหพรอมรับกับการเติบโตของ
องคกร

4.ทานคิดวาปจจัยใดที่จะเปนสวนสําคัญในการนําพาองคกร ฝาย
หรือสวนภายใตการบริหารงานของทานใหประสบความสําเร็จ

1.Trust                                                       
      2.Visual Gold 1.Teamwork

5.ทานคิดวามีปจจัยใดบางภายใตองคกร ฝายหรือสวนงาน ที่ตอง
ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงโดยเรงดวนที่สุด

1.การปรับเปล่ียนทัศนติของคนภายในองคกรใหไปใน
ทิศทางเดียวกัน

1.การพัฒนาความรูความสามารถของคนในองคกรให
พรอมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน

6.ทานคิดวาปจจัยใดที่ทําใหการเติบโตของธุรกิจเชาซ้ือรถยนตใน
ภาพรวมของตลาดนอยกวาคูแขงขัน

1.ในเร่ืองของตลาดรถยนตน้ันทางKLไมไดเจาะในทุก
ตลาดจึงเปนสาเหตุใหการเติบโตในภาพรวมนอยกวา
คูแขง

1.การมีเปาหมายทางธุรกิจที่ยั่งยืนจึงตองมีการกําหนด
เปาหมายการเติบโตอยางชัดเจน จึงทําใหอาจจะดูวา
เติบโตชากวาคูแขง

7.ทานคิดวาจุดแข็งของลีสซ่ิงกสิกรไทยในปจจุบันคือเร่ืองใด
1.เปนบ.ที่เชาซ้ืออยางเต็มรูปแบบคือถาตองการ
ผลิตภัณฑทางการเงินในรูปแบบใดก็สามารถที่จะไปที่
สาขาของธ.ที่ใกลบานได

1.การเปนหน่ึงในเครือของธนาคารกสิกรไทยที่สามารถ
ใหบริการรวมกันกับผลิตภัณฑอื่นๆของทางธนาคาร
กสิกรไทยได ซ่ึงทําใหการเชาซ้ือของลีสซ่ิงกสิกรไทย
น้ันแตกตางจากคูแขง

8.ในธุรกิจเชาซ้ือรถยนตทานคิดวาปจจัยใดคือโอกาสและอุปสรรค
ของการทําธุรกิจในป2554

1.โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและ
ตลาดของรถกระบะ อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่จะสงผล
กระทบ

1.โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและ
ตลาดของรถกระบะ        2.อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่
จะสงผลกระทบ

9.ทานคิดวาในป2555 ทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยจะจับ
กลุมเปาหมายลูกคาในกลุมใดเปนหลัก

โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและตลาด
ของรถกระบะ อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบ

โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและตลาด
ของรถกระบะ อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบ

10.ในมุมมองการวางกลยุทธสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ควรที่
จะเนนไปในทิศทางของ Ps ตัวใดมากที่สุด

1.จะเนนในเร่ืองของPeopleเปนหลักเพราะอยูในธุรกิจ
การบริการจะเนนเร่ืองคนเปนหลักจึงตองใหความสําคัญ

1.จะตัดในเร่ืองของPricingออกและจะเนนในเร่ืองของ
Place Product



71 
 

 McKinsey 7-S Framework 

    เปนลักษณะของการวิเคราะหภายในองคกรในมุมมองของสวนประกอบ 7 ประการ วาองคกร

น้ันมีจุดแข็งหรือจุดออนอยางไร ซ่ึงในที่น้ีจะขอกลาวถึงองคกร บริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด 

ดังน้ี  

     1.โครงสรางองคการ (Structure) 

     โครงสรางองคกรของบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันยังคงเปนโครงสรางองคกรที่ยังไมซับซอน

มาก เน่ืองจากเปนองคกรที่เพ่ิงเปดดําเนินกิจการมาไดไมนาน จึงมีแคโครงสรางจากผูบริหารลง

มาหาผูจัดการในแตละสวนเพื่อกระจายใหหัวหนาในแตละแผนกเปนผูรับผิดชอบในสวนงานที่

ไดรับมอบหมายแลวสงตอเปาหมายของงานไปสูผูใตบังคับบัญชาหรือพนักงานผูปฏิบัติงาน

ไดรับทราบวาทิศทางของการปฏิบัติงานในแตละปน้ันมีการวางเปาหมายไวเปนอยางไร แลว

พนักงานก็จะตองชวยกันทําไปใหถึงเปาหมายที่องคกรไดวางไว 

     2. กลยุทธองคกร (Strategy) 

     การกําหนดกลยุทธขององคกรของบริษัทน้ัน เน่ืองจากในปจจุบันนั้นทางบริษัทน้ันอยูใน

อันดับที่5 ในวงการของเชาซ้ือรถยนตฉะนั้นกลยุทธขององคกรที่ใชน้ันก็จะเนนในเชิงรุก แตก็

ไมไดหมายความวาเชิงรุกน้ันจะตองรับการพิจารณาสินเชื่อที่ดวยคุณภาพดวย เพียงแตทาง

บริษัทจะเนนในเรื่องการทําความเขาใจกับทางคูคาเพ่ือใหทางคูคาไดเขาใจในการทําธุรกิจของ

เราวาเราตองการลูกคาที่มีศักยภาพในการผอนชําระคาวงดและสามารถที่จะติดตามไดเพ่ือให

เปนNPLนอยที่สุด และถาทางคูคาไดเขาใจในการทําธุรกิจของเราและพรอมใหความรวมมือ เรา

ก็พรอมที่จะใหความสนับสนุนในทุกๆเร่ืองที่คูคาตองการใหทางบริษัทชวยเหลือ ซ่ึงในปน้ีทาง

บริษัทก็จะรุกในตลาดกลุมอีโคคารเปนหลักและจะเริ่มรุกตลาดในทุกแบรนดเพ่ือเปาหมายการ

เปนผูนําในตลาด โดยจะยึดหลัก Customer Centric คือการยึดหลักลูกคาเปนศูนยกลาง 

     3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

     ในเรื่องของระบบปฏิบัติงานนั้นเนื่องจากเปนบริษัทที่เพ่ิงเปดดําเนินการมาไดไมนานนัก 

เพราะฉะน้ันในเรื่องของระบบการวางแผนงานตางๆนั้นยังคอนขางที่จะมีปญหา กระบวนการ

ทํางานยังคอนขางที่จะซับซอนและลาชาเน่ืองจากสวนหนึ่งนาจะเนื่องมาจากที่ยังอยูในเครือของ



72 
 

ธนาคาร ฉะน้ันการที่จะทําอะไรที่เกิดอํานาจขอบเขตของลีสซ่ิงก็จะตองมีการสงเขาไปอนุมัติที่

ธนาคารกสิกรไทยโดยตรงจึงทําใหเกิดความลาชา การตัดสินใจหลายๆอยางยังตองขึ้นอยูกับ

ทางผูใหญอยางเดียวที่เปนคนที่สามารถตัดสินใจได ในระดับผูจัดการก็ไมสามารถใหคําตอบได

ในทันทีจึงไมทันกับคูแขงขันในตลาดที่สามารถตัดสินใจไดในทันที 

     4. บุคลากร (Staff) 

     บุคลากรในบริษัทน้ันเปนบุคลากรที่ในสวนของหัวน้ันดึงกันเขามาในสมัยที่เปดบริษัทเขามา

แรกๆจึงมีการแบงฝกแบงฝาย ไมมีมาตรฐานตางๆในการปฏิบัติงาน จึงถือไดวาเปนจุดออน

อยางยิ่งสําหรับลีสซ่ิงกสิกรไทย เพราะคนเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติงาน ถาในสวนของ

หัวหนาหรือผูบริหารตางๆละเลยหรือเพิกเฉยในเร่ืองของบุคลากรวาในวันนี้น้ันพนักงานในสาย

งานบังคับบัญชาของทานยังทํางานใหทานอยางไมมีความสุขก็เปนไปไมไดที่บริษัทจะ

เจริญเติบโตกาวหนาอยางม่ันคงไปได 

     5. ทักษะความรูความสามารถ (Skill) 

    ในดานของความรูความสามารถของบุคลากรในบริษัทน้ันในระดับสูงน้ันก็เปนผูบริหารที่มี

ความรูความสามารถที่คอนขางสูงโดยเฉพาะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการซ่ึง

เปนผูบริหารที่รุนใหมไฟแรง ทําใหการActiveจากเบื้องบนนั้นเปนไปในทิศทางที่ดีมาก แตใน

สวนของระดับหัวหนาสวนตางๆรวมทั้งผูจัดการน้ันไมมีทักษะเทาใดนัก ใชแคการมีประสบการที่

อยูในธุรกิจน้ีมานานเทาน้ัน แตในระดับSkillตางๆไมวาจะเปนในเรื่องของงานหรือการบริหารคน

ภายในองคกรน้ันถือวาลมเหลวเปนอยางมาก การรับบุคลากรเขามาทํางานจะเนนในการจาง

งานที่ถูก เนนรับคนที่ใกลชิดมีความสนิทสนมเขามาทํางานและใหผลตอบแทนที่สูงกวาคนที่

ไมไดรูจักเปนการสวนตัว ไมเนนSkill ในการทํางานใดๆทั้งสิ้น 

     6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Stlye) 

     ในเร่ืองของการบริหารจัดการหรือรูปแบบในการทํางานนั้น เน่ืองจากเปนธุรกิจที่เก่ียวของ

กับทางการเงินจึงไมสามารถที่จะคิดหรือตัดสินใจอะไรนอกกรอกได ทุกอยางในการปฏิบัติงาน

น้ันก็จะตองเปนระเบียบมีมาตรฐานในการอนุมัติสินเชื่อตางๆจึงทําใหพนักงานที่ปฏิบัติงานเกิด

ความเครียด ความกังวลในการทํางานเปนอยางมาก พนักงานสวนใหญไมมีความสุขในการ

ปฏิบัติงานเทาที่ควรจึงทําใหมีการเขา-ออกของพนักงานอยูบอยๆ 
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     7. คานิยมรวม (Shared Value) 

     คานิยมรวมหรือวัฒนธรรมในองคกรเนื่องจากเปนบริษัทที่เพ่ิงเปดดําเนินการมาไดไมนาน

นักตามที่ไดกลาวไปแลวในเบื้องตน ดังน้ันในแตละคนที่เขามาปฏิบัติงานโดยเฉพาะในระดับ

ผูบังคับบัญชาขึ้นไปนั้นก็ยังติดกับวัฒนธรรมองคกรในที่เดิมๆของตนเองที่เคยอยูและตางฝาย

ตางนัมาปฏิบัติในที่แหงชเดียวกัน จึงทําใหในหนึ่งองคกรน้ันก็มีหลายวัฒนธรรม ทําใหคนที่อยู

จะตองมีการปรับตัวใหเขากับหัวหนาที่เราอยูดวยใหได ไมเชนนั้นพนักงานก็จะไมสามารถที่จะ

กาวหนาในหนาที่การงานได จึงถือวาเปนวัฒนธรรมที่คอนขางแยมาก 

 

การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนดวย SWOT Analysis 

SWOT Analysis 

Strength 

- การเปนหน่ึงในเครือธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเปนที่รูจักกันดีวาเปนธนาคารพาณิชยที่มี

ความม่ันคง เชื่อถือได 

- มีความม่ันคงทางดานเงินทุนจากบริษัทแม ซ่ึงมีเงินทุนสํารองคอนขางมากไวSupport 

- มีตนทุนการลงทุนที่ต่ํา เน่ืองจากมีธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเปนบริษัทแมเปนผูถือหุนใหญ 

- การขยายสาขาในอนาคตสามารถทําได เน่ืองจากในตัวบริษัทแมที่เปนธนาคารมีอยู

ครอบคลุมทั่วประเทศ 

- การลดตนทุนดวยการที่จะใชทุกอยางภายในสาขาธนาคารใหเปนประโยชน เชน ใน

เร่ืองของการชําระคางวดรถยนต ลูกคาสามารถท่ีจะชําระคางวดรถไดทุกสาขาเพ่ือ

รองรับกับลูกคาในเครือธนาคาร เพ่ือลดคาธรรมเนียมตางๆได 

Weakness 

- ในเร่ืองของการเขมงวดในการพิจารณาสินเชื่อของลูกคาที่มีความเขมงวดเกินไปอาจ

ทําใหคูคาและลูกคาเกิดความไมพอใจและจะติดอยูในใจของคูคาและลูกคา เม่ือ

กลาวถึงทุกอยางที่เก่ียวของกับกสิกรไทยทําใหไมอยากที่จะใชบริการอีกตอไป 
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- ระบบประสานงานภายในทุกหนวยในองคกรยังไมมีความเสถียร จึงทําใหไมสามารถที่

จะใหบริการลูกคาไดอยางทันถวงที 

- ระบบการติดตอสื่อสารภายในองคกรขาดประสิทธิ์ภาพ ไมไปในทิศทางเดียวกัน 

Opportunity 

- เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของรถคันแรกนั้นเปนโอกาสที่จะทําใหการขยาย

เปาทางธุรกิจไดมากขึ้น โดยเฉพาะรถในกลุมของอีโคคาร 

- เน่ืองจากมีแบรนดของบริษัทแมที่เปนที่รูจักของกลุมลูกคาทั่วไป การเปดตลาดใหมๆ

จึงทําไดไมยาก 

- แนวโนมของตลาดเชาซ้ือน้ันมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2012น้ันก็

ไดคาดการวายอดขายรถยนตนาจะแตะถึงระดับ1ลานคัน ซ่ึงเทียบเปนอัตราการ

เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 9%จากป 2011 

Threats 

- เน่ืองจากในธุรกิจเชาซ้ือน้ันจะตองมีการวองไวในเรื่องการตอบผลการอนุมัติสินเชื่อ

ใหกับทางคูคาน้ัน แตทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันยังมีการพิจารณาสินเชื่อที่เขมงวด

ประกอบกับการตอบอนุมัติสินเชื่อที่ลาชากวาไฟแนนซอ่ืนคอนขางมาก จึงเปนจุดออน

ของทางบริษัท 

- เน่ืองจากการพิจารณาสินเชื่อที่ลาชาทําใหพนักงานที่ปฏิบัติงานนั้นมีความทอแทใน

การปฏิบัติงาน จึงเปนอุปสรรคในการเติบโตของบริษัท 

- ถามีการตอบสินเชื่อที่ลาชาลูกคาสามารถที่จะหันไปใชบริการไฟแนนซอ่ืนได และ

ปจจุบันสถานการณก็เปนไปอยางน้ัน จึงทําใหบริษัทสูญเสียรายได 
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ตารางที่ 3.3 แสดงสรุปประมวลผลภายนอกและภายในบริษัท (SWOT) 

Strengths Weaknesses

1.เปนบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเปนที่รูจักและมี
ช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ

1.การพิจารณาสินเช่ือที่มีหลักเกณฑคอนขางมากจึงเกิด
ความลาชาในการตอบผลการพิจารณาเครดิต

2.มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง 2.พนักงานทํางานใหองคกรอยางไมเต็มความสามารถ

3.มีตนทุนทางการเงินที่ตํ่า 3.ระบบการติดตอส่ือสารภายในองคกรยังขาดประสิทธิภาพ

4.มีเครือขายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

5.มีผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลายไวรองรับตอความ
ตองการของลูกคา

6.มีระบบCall Centerของธนาคารกสิกรที่มีความเขมแข็ง

Opportunities Threats

1.นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลทําใหสามารถขยายเปา
ทางธุรกิจไดมากข้ึน

1.สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันน้ันมีการชะลอตัว

2.เน่ืองจากมีแบรนธนาคารกสิกรที่เปนที่รูจักในวงการธุรกิจ
อยูแลว จึงไมเปนการยากที่จะไปขยายตลาดเพิ่มเติม

2.การเมืองมีความผนัผวนสูง

3.แนวโนมของตลาดเชาซ้ือน้ันมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน
ทุกป

3.ปญหาในเร่ืองของภัยธรรมชาติ

4.ตลาดเชาซ้ือรถยนตมีการแขงขันที่คอนขางสูง

5.อํานาจการตอรองของคูคา(Dealer)มีสูงข้ึน

ตารางสรุปและประมวลผลภายในบริษัท

การสรุปและประมวลผลภายนอกบริษัท

ที่มา : ผูศึกษา,2555 
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3.3.2 การกําหนด ดําเนินกลยุทธ (Strategic Formulation and Implementation) 

3.3.2.1 การกําหนดและสรางทางเลือกเชิงกลยุทธ (Strategy Formulation) 

 

การสรางกลยุทธโดยใช TOWS Matrix 

     จากขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาคนควา ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก(Depth 

Interview) จึงสามารถนํามาวิเคราะหองคกรผานเคร่ืองมือ SWOT Analysis ซ่ึงจากการ

วิเคราะหดังกลาวทําใหเราไดทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสรวมถึงอุปสรรคขององคกร และ

สามารถนําขอมูลมากําหนดเปนโครงสรางกลยุทธผานเครื่องมือ TOWS Matrix ตามรายละเอียด

ของตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 แสดงสรุปประมวลผลภายในและภายนอกในบริษทั (SWOT Analysis) ผานTOWS  

 
ที่มา : ผูศึกษา,2555 (อักษรยอ : Cor. คือกลยุทธระดับองคกร, Gr. คือกลยุทธองคกรในสวนของการเติบโต,Div.,คือกลยุทธ

ระดับองคกรในสวนของการกระจายธุรกิจ,Bs คือกลยุทธระดับธุรกิจ,Func.คือกลยุทธระดับหนาที่,Difคือกลยุทธระดับธุรกิจใน

สวนของการสรางความแตกตาง,C. คือกลยุทธระดับธุรกิจในสวนของการเปนผูนําดานตนทุน,Foc.คือกลยุทธระดับธุรกิจในสวน

ของการมุงเนนเฉพาะสวน,Mktคือกลยุทธระดับหนาในสวนของการตลาด,HRM คือ กลยุทธระดับหนาที่ ในสวนของการบริหาร

บุคคล, IT คือกลยุทธระดับหนาท่ีในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  

Strengths Weaknesses 

S1.เปนบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย มีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับ 

W1.การพิจารณาสินเชื่อมีหลักเกณฑคอนขางมากจึงเกิดการ
ลาชาในการตอบผลการพิจารณาเครดิต 

S2.มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง W2.พนักงานทํางานใหกับองคกรไมเต็มความสามารถ 
S3.มีตนทุนทางการเงินที่ต่ํา W3.ระบบการติดตอส่ือสารภายในองคกรขาดประสิทธิภาพ 
S4.มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ   
S5.มีผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลายไวรองรับตอ
ความตองการของลูกคา   
S6.มีระบบCall Centerของธนาคารกสิกรไทยท่ี
เขมแข็ง   

Opportunites SO WO 

O1.นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลทํา
ใหสามารถขยายเปาทางธุรกิจ
ไดมากข้ึน 

SO1.จะเนนในเร่ืองของการส่ือสารทางการตลาดให
มากข้ึน(S1,O1,O2,O3 ;Cor.,Gr. Bs.,Dif. Func.Mkt 
) 

WO1.ปรับปรุงการพิจารณาสินเชื่อใหมีคามาตรฐานตาม
อุตสาหกรรม ; Cor.,G. Bs.,Dif.) 

O2.เน่ืองจากมีแบรนดของธนาคาร
กสิกรไทยท่ีเปนที่รูจักในวงการธุรกิจ
อยูแลว จึงไมเปนการยากที่จะไป
ขยายตลาดเพิ่ม 

SO2.สรางสินคาและบริการที่มีความแตกตาง
(S1,S2,S3,S4,S5 ; Cor.,G. Bs.,Dif. Func.Mkt,IT.) 

WO2.เพิ่มระบบITใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน(W3,O1,O3 ; 
Cor.,G. Bs.,dif. Func.IT 

O3.แนวโนมของตลาดเชาซ้ือน้ันมี
อัตราเพิ่มข้ึนทุกป     

Threats ST WT 

T1.สภาพเศรษฐกจิในปจจุบันน้ันมี
การชะลอตัว 

ST1.ขยายสาขาKLใหไปอยูในสาขาของธนาคารให
เพิ่มมากข้ึน(S4,T4 ; Cor.,G.) 

WT1.พัฒนาระบบขอมูลตางๆใหมีความรวดเร็วข้ึนเพื่อ
แกปญหาไดรวดเร็วมากข้ึน(W3,T4.: Cor.,G. 
Bs.,Dif.,Func.,Mkt,IT.) 

T2.การเมืองมีความผันผวนท่ีสูง 
ST2.สรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา(S6,T5. ; Bs.,C.) W2.อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจ(W2,T1,T2,T4,T5; Func.,HR) 
T3.ปญหาในเร่ืองของภัยธรรมชาติ     
T4.ตลาดเชาซ้ือรถยนตมีการแขงขัน
ที่สูง     
T5.อํานาจการตอรองของคูคา
(Dealer)มีสูงข้ึน     



78 
 

 

ภาพที่ 3.4 แสดงการวิเคราะห BCG Matrix 

 

     จากการวิเคราะหผลิตภัณฑลีสซ่ิงกสิกรไทยตามBCG Matrix พบวา บริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย

น้ันตกอยูในชองของQuestion Marks คือ ธุรกิจมีสวนแบงทางการตลาด (Market share)ที่นอย

ที่สุดในตลาดเชาซ้ือรถยนตจึงเปนผลใหทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันมี Market shareที่นอยกวาคูแข็ง

ขันในตลาดอยูประมาณ 1 เทา  สวนในทางกลับกันนั้น Market Growthน้ันในสวนของสภาพ

ตลาดก็จะโตกวาขึ้นเฉลี่ยอยูที่ประมาณ10% ขึ้นทุกปเม่ือดูขอมูลเปรียบเทียบยอนหลังไป5ป จึง

ทําใหลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันตกอยูในชองของQuestion Marks และมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

ไปเรื่อยๆ 
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     สําหรับกลยุทธที่มีความเหมาะสมกับลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันตามการวิเคราะหของBCG น้ันควร

มุงเนนไปที่การเติบโตเนื่องจากแนวโนมของตลาดยังมีการเติบโต เพราะฉะนั้นจึงตองเนนการรุก

ตลาดเพ่ือใหไปอยูในชองของStarใหได เพ่ือที่เม่ือถึงวันหน่ึงที่ตลาดมีอัตราการเจริญเติบโตท่ี

ลดลงลีสซ่ิงกสิกรไทยจะไดไปอยูในชองของ Cash Cow 

กลยุทธระดบัองคกร (Corporate Strategy) 

     จากการที่ในตลาดเชาซ้ือรถยนตน้ันมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงขึ้นเปนลําดับตอเน่ืองในทุก

ป ทําใหทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัดน้ันมีแนวทางนโยบายในการที่จะมุงเนนใหขึ้นเปนผูนํา

ตลาดใหไดภายใน3ป ทําใหแนวทางการปฏิบัติงานตอจากน้ีเปนตนไปนั้นก็จะตองแยงชิงสวน

แบงทางการตลาดเพื่อใหเปนผูนําทางการตลาด ซ่ึงทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นก็มีจุดแข็งใน

เรื่องของเงินทุนเพราะมีบริษัทแมคือธนาคารกสิกรไทยเปนผูถือหุนใหญอยูแลวการลงทุนหรือ

การขยายตลาดจึงไมเปนปญหาเพราะมีบริษัทแมคอยSupport และมีกลุมลูกคาที่มีความม่ันใจที่

จะลงทุนในผลิตภัณฑตางๆที่เครือธนาคารกสิกรไทยไดจัดทําขึ้น ซ่ึงจากปจจัยดังกลาวที่ได

กลาวมาขางตนจึงมีความเหมาะสมที่องคกรจะเลือก กําหนดกลยุทธมุงที่การเติบโต(Growth 

Strategy) เพ่ือๆนําจุดแข็งตางที่ทางธนาคารมีอยูมาสรางการเจริญเติบโตในธุรกิจใหมากที่สุด

โดยมีรายละเอียดของกลยุทธดังตอไปน้ี 

กลยุทธการเจริญเติบโตดวยการเจาะตลาด (Market Penetration)  

     เปนกลยุทธที่มุงเนนการเติบโตไปในตลาดเดิม ซ่ึงในสวนของบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันใน

ปจจุบันก็จะเนนในเรื่องของการเจาะตลาดดวยการใชตัวสินเชื่อเชาซ้ือรถใหม เราก็จะตองมาเนน

ทําในเรื่องของโปรโมชั่นใหกับทางลูกคาใหมากขึ้น เชน (ถาเปนลูกคาเกามาซื้อรถยนตใหมและ

มีประวัติการผอนชําระที่ดีก็จะมีการลดดอกเบี้ยใหกับทางลูกคาเปนพิเศษ หรือ ถาลูกคาเกา

แนะนําลูกคาใหมใหมาใชสินเชื่อกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทยก็จะมีบัตรของขวัญเซ็นทรัลมอบให 

3,000 บาทเพ่ือเปนคาแนะนํา) และก็จะตองมาพัฒนาในเรื่องของระบบIT เพ่ือใหมาSupport

ขอมูลที่มีอยูเพ่ือรองรับการตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด เม่ือพัฒนาในเรื่อง

ของระบบITใหดีขึ้นเรียบรอยแลวน้ันก็จะเริ่มในสวนของการพัฒนาเครือขายตางๆไปใหสาขา

โดยจะเปดใหครอบคลุมในทุกสวนเพ่ือใหเขาถึงในเรื่องของการใหบริการและการตอบโจทยใน

เรื่องของการพัฒนาสินเชื่อตางๆไดอยางรวดเร็ว  
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     ซ่ึงถาบริษัทสามารถที่จะพัฒนาในสิ่งตางๆท่ีไดกลาวมาในเบื้องตนแลวน้ันก็จะสามารถที่จะ

เพ่ิมในสวนของยอดขาย สวนครองตลาดตางๆไดมากขึ้นในตลาดเดิมๆไดอีกเปนจํานวนมาก 

   ขอดี 

1. สามารถที่จะรักษาสวนครองตลาดเดิมไวไดและสามารถสวนครองตลาดเดิมไดมากขึ้น

และยังสามารถที่จะปองกันคูแขงไมใหเขารุกในตลาดเดิมที่เราอยูได 

2. สามารถที่จะทราบขอมูลตางๆไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะจะมีการรวบรวมขอมูลตางๆ

ไวที่ระบบIT และจะสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและ

เม่ือเกิดปญหาอะไรก็จะสามารถหาขอมูลจากระบบไดอยางรวดเร็วเพ่ือนํามาแกปญหา 

3. สามารถที่จะเพ่ิมยอดขายไดในทันทีในตลาดเดิมโดยไมตองเพ่ิมคาใชจายอะไรมากมาย 

4. จะสามารถเพ่ิมภาพลักษณะมุมมองที่ดีขององคกรในสายตาของลูกคา 

ขอเสีย 

1. ในเรื่องของการพัฒนาระบบITน้ันจะตองใชคาใชจายในการลงทุนเปนอยางมาก เพราะ

เปนการลงทุนทั้งระบบเพื่อเชื่อมตอกับทางธนาคารดวย 

2. พนักงานในธนาคารที่จะขยายสาขาไปนั้นอาจจะไมมีความตองการใหทางลีสซ่ิงไปอยูใน

สาขาเพราะอาจจะเปนการเพ่ิมงานใหกับทางธนาคารได  

 

กลยุทธการเจริญเติบโตแบบพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) 

    เปนกลยุทธที่มุงเนนการสรางยอดขายจากฐานลูกคาในกลุมใหมๆ โดยอาศัยผลิตภัณฑ

ในกลุมสินคาเดิมเพื่อไปสรางตลาดในตลาดใหม ซ่ึงในสวนของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันก็จะไป

สรางฐานลูกคาใหมๆโดยจะเจาะกลุมลูกคาที่เปนในสวนของผูหญิงเปนหลัก โดยการที่จะให

สิทธิพิเศษในการใหบริการสําหรับผูหญิงในการขอสินเชื่อ หรืออาจจะเปนการเปดชองทาง

การติดตอสื่อสารทางอินเตอรเน็ตเพ่ือใหลูกคามาขอสินเชื่อผานทางอินเตอรเน็ตOnlineได

โดยที่ลูกคาไมจําเปนที่จะตองเขามาขอสินเชื่อกับชองทางที่ธนาคารโดยตรง เปนตน 
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ขอดี 

1. เปนการขยายฐานลูกคาจากสวนตลาดใหมๆไดเพ่ิมมากขึ้น 

2. เปนการสรางความสะดวกสบายและสรางภาพลักษณใหมๆใหกับทางองคกร 

ขอเสีย 

1. ชองทางที่เปดขึ้นทางOnline ลูกคาอาจจะไมตองการที่จะเขามาใชบริการ เน่ืองจากใน

ลูกคาบางคนตองการที่จะพูดคุยกับทางพนักงานโดยตรง 

 

กลยุทธการเจริญเติบโตแบบผลิตภัณฑ (Product Development Strategy) 

     เปนกลยุทธที่มุงเนนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว กลาวคือ 

เปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในตลาดเดิม เน่ืองจากทางลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นมีตัว

ผลิตภัณฑที่เปนตัวขายใหกับทางบริษัท 4 ตัวคือ 1.K-Auto Finance 2. K-Car to 

Cash 3. K-Finance Lease 4. K-Dealer Floorplan ซ่ึงตัวที่ทํารายไดใหกับบริษัทใน

ปจจุบันก็คือ K-Auto Finance ซ่ึงคิดเปนรายไดอยูที่82% แตในป 2555 น้ีทางผูบริหาร

ไดปรับเปาใหขยายยอดสินเชื่อเปนจํานวนมากจึงทําใหตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมๆใหเกิดขึ้น โดยทางลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นเปนบริษัทที่มีความพรอมในทรัพยากรการ

จัดการตางๆอยูแลว การที่จะนําสินคาตัวใหมๆหรือสินคาที่ไดรับการพัฒนาออกสูตลาด

จึงเปนเรื่องไมยากท่ีจะทําได โดยอาจจะเพิ่มในเรื่องของตัวผลิตภัณฑใหมๆขึ้นใน

ลักษณะที่ขยายSKU โดยยึดพ้ืนฐานของผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู เชน อาจจะเพ่ิมในสวน

ของการทําตลาดรถมือสองขึ้น เพ่ือทําใหสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น ซ่ึงในสวนของ

ตลาดเชาซ้ือในบริษัทอ่ืนๆนั้นไดมีการทําตลาดในสวนของรถยนตมือสองกันมานานแลว 

ซ่ึงทําใหสวนแบงตลาดในบริษัทคูแขงมีสวนแบงมากกวาทางลีสซ่ิงกสิกรไทย 

     ขอดี 

1. เปนการสรางกลุมลูกคาใหมๆเพ่ิมเติมใหกับทางบริษทั 

2. เปนการสรางความคุนเคยหรือใหลูกคาไดรูจักกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทยไดอยาง

ทั่วถึงในทุกกลุม 
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3. เปนการสรางรายไดเพ่ือขยายเปาทางบริษัทใหเพ่ิมเตมิไดมากขึ้น 

 ขอเสีย  

1. จะตองใชผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูรถเกาเปนพิเศษ  

2. มีความเสี่ยงในเร่ืองของหนี้เสียสูง 

กลยุทธการเจริญเติบโตแบบกระจายธุรกิจ (Diversification Growth Strategy) 

     เปนกลยุทธที่มุงเนนการเติบโตในลักษณะของการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนที่ไมใช

ธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจเดิม เชนอาจจะมีการแตกไลนการผลิตของพรีเม่ียมขึ้นสําหรับใชใน

ธุรกิจของทางธนาคารเองและรับจางผลิตใหกับบริษัทตางๆเพื่อสรางรายไดใหเพ่ิมขึ้นเปนการ

ลดตนทุนในการที่ธนาคารจะตองจางบริษัทพรีเม่ียมในการผลิตของพรีเม่ียมที่จะตองสั่งผลิต

ใหกับลูกคาในชวงปใหมและในระหวางปที่จะตองทําขึ้นเพ่ือแจกเปนของพรีเม่ียมใหกับลูกคา

เม่ือเวลาลูกคามาซ้ือผลิตภัณฑ 

     ขอดี 

1. เปนการสรางรายไดจากธุรกิจใหมๆ 

2. เปนการลดตนทุนในเรื่องของการทําของพรีเม่ียมของทุกป 

ขอเสีย 

1. เม่ือเปนการทําธุรกิจใหมๆก็อาจจะตองมีความเส่ียงในเรื่องของการทําธรุกิจน้ันๆ 

 

กลยุทธความคงที่ (Stability Strategy) 

     เน่ืองจากลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นเปนบริษัทที่เริ่มดําเนินกิจการไดไมนานเหมือนกับบริษัทเชาซ้ือ

รายอ่ืนๆซึ่งสวนแบงทางการตลาดจึงยังนอยกวาคูแขงเปนจํานวนมาก จึงไมสามารถที่จะใชใน

สวนของกลยุทธความคงที่ได เน่ืองจากบริษัทยังตองมีการพัฒนา คิดแคมเปญ โปรโมชั่นตางๆ

อีกมากมายเพื่อที่จะขอแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขงใหไดมากที่สุด ซ่ึงณ.ขณะน้ีลีสซ่ิง
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กสิกรไทยควรที่จะเนนการใชกลยุทธแบบเติบโตอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนการดีในการทําตลาด

เชาซ้ือและเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทไดตั้งไว 

     ขอดี 

1. เปนกลยุทธแบบคงที่ไมมีการเปลี่ยนก็จะมีความเสี่ยงต่ํา 

2. วัฒนธรรมองคกรจะเปนอยางเดิมๆไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับบตัวอะไรมากนักใน

การทํางาน 

ขอเสีย 

1. ไมมีการพัฒนาแนวความคิดใหมๆใหเกิดขึ้นในองคกร 

2. เน่ืองจากการแขงขันของธุรกิจในปจจุบันนั้นมีการแขงขั้นที่สูง ถาใชกลยุทธแบบคงที่

บริษัทของคูแขงอาจจะแยงสวนแบงตลาดไปครองได 

 

กลยุทธระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 

     เปนกลยุทธที่จะใชในแตละหนวยธุรกิจ (Strategic Business Unit หรือ SBUs) ซ่ึงบริษัท

จะตองพยายามที่จะตองสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ซ่ึงทาง   

ลีสซ่ิงกสิกรไทยก็มีรายละเอียดในแตละกลยุทธดังตอไปน้ี 

 

กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy ) 

     จากกลยุทธการเติบโตในระดับองคกรมาสูกลยุทธในระดับธุรกิจน้ัน การสรางความแตกตาง

จึงมีความจําเปนในการสรางกลยุทธเพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธในระดับ

องคกร ซ่ึงจะมุงเนนกลยุทธสรางความแตกตางไปที่2 ประเด็นหลักๆ ดังน้ี 

- การสรางความแตกตางในดานของ Function ในสวนของผลิตภัณฑ  

ในสวนของทางลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นจะเนนในเรื่องของการสรางผลิตภัณฑใหมๆขึ้นมา

เพ่ือนํามาสนองตอบความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด เพ่ือสงมอบคุณคาให
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ลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด เชน เปดตัวผลิตภัณฑการขอสินเชื่อสําหรับผูหญิง

โดยเฉพาะ ดวยการใหบริการดวยพนักงานที่เปนผูหญิงทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย

และเปนกันเองใหกับลูกคา หรือการตอบผลการพิจารณาเครดิตก็จะหาชองทางใหการ

พิจารณาเปนไปอยางงายที่สุดแตก็ตองอยูในสมมติฐานที่พอรับไดและไมกอใหเกิดเปน

หน้ีNPL เปนตน 

 

- สรางความแตกตางในสวนของ Emotional Value 

เปนในเรื่องการสรางความแตกตางในสวนของการใหบริการกับลูกคาและใหลูกคาเกิด

ความประทับใจในแบรนดของทางลีสซ่ิงกสิกรไทย และเม่ือคิดถึงการเชาซ้ือขึ้นก็จะทํา

ใหนึกถึงลีสซ่ิงกสิกรไทยเปนอยางแรก รวมทั้งจะใชในเรื่องของเคร่ืองมือการสื่อสาร

ทางการตลาดเพ่ือสรางกลุมใหเกิดขึ้น ซ่ึงถาทําแลวประสบผลสําเร็จก็จะทําใหกลุม

ลูกคาน้ันมีความผูกพันกับตราสินคา จนทําใหเกิดความแตกตางจากตลาดและก็เปน

การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในที่สุด และในเรื่องของการตอบสนองความ

ตองการขอมูลที่ลูกคาอยากที่จะทราบก็จะตองมีการพัฒนาอยางรวดเร็วซึ่งก็จะตองมี

การพึ่งพาระบบITเปนหลักเพ่ือที่จะนําขอมูลที่มีอยูในระบบนั้นไปตอบคําถามใหกับ

ลูกคาไดอยางรวดเร็วก็จะเกิดเปนความประทับใจขึ้น 

 

ขอดี  

1. เกิดภาพลักษณที่ดีตอตราสินคา 

2. เปนการสรางความแตกตางอยางตอเน่ืองและจะเปนการหลีกเลี่ยงการแขงขันและ

เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว 

ขอเสีย 

1. จะตองใชเงินทุนที่คอนขางมากในการทํากลยุทธสรางความแตกตาง 

2. ลูกคาจะจดจําตราสินคาของเราไดดี 

ขอเสีย 

1. การส่ือสารตองผานกระบวนการวางแผนที่ดีมิฉะนั้นอาจมีผลตอการวางแผนที่

ผิดพลาดในการสื่อสารได 
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กลยุทธการเปนผูนําในเรื่องของตนทนุ (Cost Leaderyship) 

     เปนกลยุทธที่ใชในการแขงขันเม่ือธุรกิจมีขอไดเปรียบดานตนทุนต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับ

คูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันในเรื่องของตนทุนนั้นถือไดวา

ไดเปรียบในเร่ืองนี้ เปนอยางมากเพราะมีธนาคารกสิกรไทยเปนผูถือหุนใหญในบริษัท 

เพราะฉะนั้นในสวนของดานเงินทุนก็จะสามารถกูไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําอยูแลว และเงินทุน

สํารองก็มีใหไมตองกังวล ซ่ึงถือไดวาทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันไดมีการลดตนทุนในเรื่องของการ

ปฏิบัติการ(Operation)เน่ืองจากธนาคารกสิกรไทยน้ันมีสาขาที่ครอบคลุมอยูทั่วทั้งประเทศ 

ดังน้ันการขอสินเชื่อในอนาคตก็สามารถที่จะทําการขอสินเชื่อกับทางสาขาของธนาคารท่ีใกล

บานของลูกคาไดเลยและพนักงานทางสาขาก็จะสามารถสงขอมูลOnlineเขามาสูสวนกลาง

เพ่ือใหเปนคนพิจารณาผลและตอบกลับไปยังสาขาที่ลูกคาไดเขามาขอสินเชื่อก็จะทําใหลด

ตนทุนในเรื่องของการจางพนักงาน คาเดินทางฯลฯเปนตน และในเรื่องของการสราง

ความสัมพันธอันดีกับทางคูคาหรือผูที่ทําธุรกิจรวมดวนนั้นถาเราดูแลเขาเปนอยางดีและตอเน่ือง

เราก็จะเสียตนทุนในการดูแลคูคานอยลงดวย 

ขอดี 

1. การมีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงขันในตลาดนั้นจะสามารถที่จะใชกลยุทธทางดานราคากดดัน

คูแขงขันทางดานการคาใหดําเนินธุรกิจไดยากขึ้น 

2. เปนการสรางระบบการจัดการดานตางๆภายในองคกรใหมีประสิทธิ์ภาพเพ่ิมมากขึ้น

และลดการใชทรัพยากรที่ไมมีความจําเปน 

ขอเสีย 

1. จะเปนการสญูเสียรายไดในธุรกิจเปนอยางมากถามีการแขงขันทางดานราคาเกิดขึ้น 

2. จะไมมีจรรยาบรรณในการทําธุรกิจเกิดขึน้ถามีการตอสูในเรื่องของราคา 
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กลยุทธการมุงเฉพาะสวน (Focus Strategy) 

     เปนกลยุทธที่องคกรน้ันเนนที่ความไดเปรียบทางดานตนทุนหรือความไดเปรียบดานความ

แตกตางอยางใดอยางหน่ึง โดยมุงที่กลุมลูกคาหรือสวนตลาดที่แคบ(Coutler.2002:225) หรือ

เปนการมุงสวนตลาดเดียวในสายผลิตภัณฑน้ันๆ ซ่ึงทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันไดมุงการตลาด

เฉพาะสวนในการทําตลาด คือ สวนใหญจะเนนในการทําตลาดเชาซ้ือรถใหมเปนหลักและจะ

เจาะในกลุมของรถฮอนดา  และรถเกรมารเก็ต เปนตน ซ่ึงทางบริษัทน้ันไดมีการมองวาการทํา

ตลาดเฉพาะในสวนของกลุมรถฮอนดาและเกรมารเก็ตน้ัน กลุมลูกคาที่เขามาตัดสินใจซื้อรถสอง

ยี่หอน้ีน้ันเปนกลุมลูกคาที่คอนขางมีศักยภาพในการชําระหนี้คืนและสวนใหญNPLก็จะนอย ทํา

ใหทางบริษัทไดมีการจัดทําแคมเปญโปรโมชั่นตางๆเพ่ือเสนอใหกับทางคูคาเพ่ือสราง

ความสัมพันธอันดีกับทางคูคาและผลทางธุรกิจก็จะตามมาในภายหลัง ซ่ึงถาเปนตลาดรถยนต

ยี่หอฮอนดาและเกรมารเก็ตในกรุงเทพนั้นจะสังเกตไดวาลีสซ่ิงกสิกรไทยจะเปนผูนําตลาด  

ขอดี 

1. บริษัทที่มุงเฉพาะสวนจะไดรับความนาเชื่อถือมากกวาบริษัทที่สรางผลิตภัณฑที่

หลากหลายเพราะจะเกิดความชํานาญมากกวาบริษัทที่ทําหลายๆอยาง 

2. ความสัมพันธระหวางผูที่ใชสินคาที่มีความจงรักภักดีตอตราสินคามีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้น

เม่ือตราสินคาน้ันเปนการมุงเฉพาะสวน 

ขอเสีย 

1. การมุงเฉพาะสวนอาจทําใหพลาดโอกาสในการคนหากลยุทธการแขงขันใหมๆ 

2. การมุงเฉพาะสวนอาจทําใหไมสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมกับ

ตลาดเปาหมายได 

3. อาจจะตองแขงขันกับคูแขงขันรายใหญๆซ่ึงจะทําใหพลาดศักยภาพในการทํากําไร 

เพราะบริษัทใหญสามารถผลิตไดจํานวนมากซึ่งประหยัดกวา 

4. การมุงเฉพาะสวนเพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถใชเปนขอไดเปรียบทางการแขงขันที่

ยั่งยืนไดเพราะมีขอจํากัดของธุรกิจ 
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กลยุทธระดบัหนาที่(Functional Strategy) 

     เปนการวางแผนทางการตลาดวาจะใชกลยุทธทางดานการตลาดดานใดเพื่อใหธุรกิจ

ประสบกับความสําเร็จ ซ่ึงกลยุทธในระดับหนาที่ของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันจะเปนไปในลักษณะ

ของการสนับสนุนใหสามารถบรรลุเปาหมาย ของกลยุทธในระดับที่อยูสูงขึ้นไปไมวาจะเปน

ในสวนของกลยุทธระดับธุรกิจไปจนถึงกลยุทธในระดับองคกร ทั้งนี้กลยุทธในระดับหนาที่

น้ันจะตองถูกวางหรือกําหนดใหมีความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธใน

ดานอ่ืนๆซึ่งจาการวิเคราะหปจจัยทั้งจากภายในและและภายนอก จึงสามารถแบงกลยุทธ

ระดับหนาที่เพ่ือใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับ

ลูกคา ซ่ึงจะกําหนดกลยุทธในระดับหนาที่หลักๆเปนดังน้ี คือ กลยุทธทางดานการตลาด 

(Marketing Strategy) กลยุทธทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศและการจัดการระบบ

องคกร (Information&Technology Strategy) กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Strategy) โดยมีรายละเอียดของแตละกลยุทธดังตอไปน้ี 

 

กลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategy) 

     เปนกลยุทธระดับหนาที่ซ่ึงทางลีสซ่ิงกสิกรไทยจะนํามาเปนแนวทางเพื่อสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน ผานเคร่ืองมือกลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 

4Ps) โดยมีรายละเอียดในแตละกลยุทธดังตอไปน้ี 

Segmentation Targeting & Positioning  

Segmentation 

     การแบงสวนตลาดของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันใชเกณฑภูมิศาสตร จิตวิทยาและพฤติกรรม

ศาสตร โดยแบงเปน 

- ภูมิศาสตร : บริษัทไดแบงกลุมของการใหบริการเปนตามภาคตางๆตามหัวเมือง

ใหญๆ เชน เชียงใหม นครสวรรค ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี เปนตน 

- จิตวิทยา : แบงตามการดําเนินชีวิต (Life Style : AIO) 
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- พฤติกรรมศาสตร : แบงตามลักษณะการตอบสนองตอผลการใหบริการของลีสซ่ิง

กสิกรไทย 

Targeting 

     ลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันไดเลือกกลุมเปาหมายของตนเองไวที่กลุมลูกคาที่มีอายุตั้งแต 20-

65 ป เปนกลุมที่ตองการขอสินเชื่อในการที่จะไปเชาซ้ือรถยนต 

Product Prositioning 

     ผลิตภัณฑสินเชื่อที่หลากหลายพรอมการพัฒนารูปแบบบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือ

คุณคาอยางเหนือระดับ 

 

กลยุทธสวนผสมทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ (Product) 

     จากกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธระดับธุรกิจที่กลาวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑจะ

มุงเนนไปที่ความแตกตางในตัวผลิตภัณฑจนกลายเปนจุดแข็งของการแขงขันในตลาด จึง

ขอแบงการดําเนินกลยุทธผลิตภัณฑเปนในเรื่องของการสรางความแตกตางในตัว

ผลิตภัณฑ เชน การสรางตัวผลิตภัณฑที่เปนในสวนของกลุมเชาซ้ือเฉพาะผูหญิงซึ่งเปน

Targetกลุมที่ใหญและยังไมมีใครทําตลาดในสวนนี้โดยเฉพาะ ซ่ึงถามีคนคิดทําตลาดใน

กลุมผูหญิงโดยอาจจะมีการใหบริการดานสินเชื่อที่ทุกอยางทําเพ่ือผูหญิง เทาน้ันก็จะเปน

การสรางความสบายใจใหเกิดขึ้นไดและก็จะมีการไววางใจในการที่จะเลือกขอสินเชื่อตางๆ

กับทางลีสซ่ิงกสิกรไทย ทั้งน้ีกลยุทธทางดานผลิตภัณฑดังที่จริงไดกลาวมาแลวในขางตน

จะยึดหลักการตอบสนองความตองการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูบริโภคและทุก

สินคาหรือทุกตัวผลิตภัณฑจะตองมีการวางแผนทดสอบตลาดเพื่อศึกษาถึงแนวทางความ

เปนไปไดกอนการทําตลาดจริงเพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได 
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ราคา(Price)  

     ในสวนของเรื่องราคาของตัวตลาดเชาซ้ือรถยนตน้ันก็นาจะหมายถึงในเรื่องของตนทุน 

เร่ืองของการแขงขันในเรื่องของดอกเบี้ย ซ่ึงจริงๆแลวก็ไมนาที่จะแขงขันกันในดานของ

ราคาเพราะจะทําใหกําไรของบริษัทลดลง แตถาจําเปนจะตองมีการแขงขันกันจริงๆแลว

น้ันทางลีสซ่ิงกสิกรไทยเองก็สามารถที่จะลงแขงขันในตลาดไดอยางไมเปนรองใคร แตใน

เรื่องของการตั้งราคาซึ่งในที่น้ีก็จะขอหมายถึงการแขงขันในเรื่องของดอกเบี้ยในตลาดเชา

ซ้ือ ซ่ึงในขณะนี้การแขงขันในตลาดกลุมน้ีน้ันคอนขางที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเปน

ลําดับ ทั้งการแขงขั้นกันในดานการลดอัตราดอกเบี้ยใหต่ํากวาคูแขงขันซึ่งปจจุบันก็สูกัน

จนหลังพิงฝาอยูแลว โดยกลยุทธการตั้งราคาสินคาของทางลีสซ่ิงกสิกรน้ันจะเนนไปในรูป

ที่เนนไปที่ความยืดหยุนตอสถานการณ ซ่ึงบริษัทจะมีการพิจารณาในเรื่องของราคาสินคา

(เรื่องดอกเบี้ย) เม่ือลักษณะของการแขงขันในตลาดมีความเปลี่ยนแปลง 

ชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution Chanel) 

     เน่ืองจากการจัดการชองทางการจัดจําหนายถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญคอนขางมาก

อีกเร่ืองหน่ึงเน่ืองจากเปนสวนที่ทําใหสามารถเดินทางไปพบกับลูกคาคนสุดทาย ซ่ึงถา

ระบบการจัดการไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนงานที่มีความ

ถูกตองแลวนอกจากอาจจะเกิดปญหาในเรื่องของการสงมอบสินคาไดถูกสถานที่และเวลา

แลวยังอาจเปนการสูญเสียภาพลักษณของตราสินคาไดอีกดวย 

     ในดานของทางลีส ซ่ิงกสิกรไทยนั้นชองทางการจัดจําหนายจะมุงไปยังคูคา

(Dealer)ตางๆใหมากขึ้น ซ่ึงที่แลวๆมานั้นทางบริษัทไดเนนทําการตลาดผานชองทางการ

จัดจําหนายไปยังคูคาเฉพาะแบรนดฮอนดา และรถเกรมารเก็ตเปนสวนใหญ ดังน้ัน

ชองทางการจัดจําหนายจึงยังไมทั่วถึงไมครอบคลุมเปนทุกคูคา(Dealer)ที่ทําธุรกิจในตลาด

เชาซ้ือรถยนต ทําใหลูกคาที่ตองการทําสินเชื่อผานทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันยังไมมีความ

สะดวกในดานการที่จะไดใชบริการ จากน้ีเปนตนไปเราก็จะเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายให

เขาถึงและครอบคลุมใหทั่วทุกคูคาเพ่ือเนนสรางความสะดวกสบายใหกับลูกคาที่จะเขามา

รับบริการกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทย 
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การสื่อสารทางการตลาด (Promotion) 

     ในสวนของการสื่อสารทางการตลาดนั้นทางลีสซ่ิงกสิกรไทยจะดําเนินกลยุทธผาน

เคร่ืองมือในการสื่อสารทางการตลาดทั้ง5 (Promotion Mix) เพ่ือใหมีการผสมผสานและ

กลมกลืนกันในหลักของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการณ IMC : Integrated 

Marketing Communication โดยจะทําการสื่อสารทางการตลาดผานกลยุทธทางการตลาด

ดังน้ี 

1. กลยุทธการโฆษณา (Advertising Strategy) จะเนนในเรื่องของการทําโฆษณา

ประชาสัมพันธทางโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ รวมถึงสื่อโฆษณา

กลางแจงเพ่ิมใหกลุมผูบริโภคไดรับรูวาทางธนาคารกสิกรไทยนั้นมีกลุมผลิตภัณฑ

ที่เก่ียวกับการใหสินเชื่อรถยนตอยูดวย เชน อาจจะตองเรงการออกโฆษณา

ประชาสัมพันธเก่ียวกับลีสซ่ิงกสิกรไทยวาใหบริการในดานใดบาง และแตกลุม

ผลิตภัณฑน้ันจะมีแคมเปญที่สามารถจูงใจตอลูกคาอยางไรบางเพื่อใหมาสนใจทํา

สินเชื่อกับทางกสิกรไทย  

2. กลยุทธประชาสัมพันธ (Public Relation ( PR) Strategy. ) ตองเรงการใหขาว

ประชาสัมพันธกับทางสื่อมวลชนเพ่ือใหขาวสารตางๆน้ันถูกเผยแพรไปยังผูบริโภค

และใหผูบริโภคได รับขางสารในเชิงบวกเพื่อสรางทัศนคติ ความเชื่อและ

ภาพลักษณที่ดีตอองคกร 

3. กลยุทธการขายโดยใชโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) ใน

ปจจุบันทางลีสซ่ิงกสิกรไทยก็ไดใชพนักงานเจาหนาที่การตลาดออกไปพบปะกับ

ทางคูคาเพ่ือเรงสรางความสัมพันธอันดีเพ่ือที่จะไดงานจากทางคูคามาเพ่ือสราง

รายไดใหกับทางบริษัท ซ่ึงการนําเจาหนาที่การตลาดเรงออกไปพบกับทางลูกคา

และคูคาโดยตรงแลวเม่ือเกิดเหตุการณตางๆขึ้นภายในตลาดหรือพบปญหาตางๆก็

จะสามารถแจงปญหาเขามาที่หัวหนาไดอยางรวดเร็วและนําปญหาตางๆที่เกิดขึ้น

ไปแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที  
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4. กลยุทธการสงเสริมการขาย(Sales Promotion Strategy) เปนเคร่ืองมือที่ทํา

หนาที่ใน2ลักษณะตามหลักกลยุทธ Push&Pull Strategy โดยมีรายละเอียดตางๆ

ดังน้ี  

1). Push Strategy : เปนการทําการสงเสริมทางการขายไปยังคนกลางซึ่งในที่น้ี

หมายถึง คูคา (Dealer) ซ่ึงในปจจุบันนี้น้ันนอกจากในเรื่องของกําไรจากอัตรา

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตางๆที่ลูกคาผิดนัดชําระและรายไดจากการแจงประกัน

ตางๆแลว ทางลีสซ่ิงกสิกรไทยังพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธก็เปนปจจัย

หน่ึงที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจเชนดียวกัน เชน ทางลีสซ่ิงกสิกรไทยกับทางคูคา

น่ันคือบริษัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากด น้ันไดมีความสัมพันธอันดีกับทางลี

สซ่ิงกสิกไทย เม่ือทางกสิกรตองการในเรื่องของยอดสินเชื่อ ก็จะตองมีการเขาไป

พูดคุยกับทางจาของบริษัทวาในปน้ีน้ันตองการตัวเลขเปนจํานวนเทาไรและทางคู

คาน้ันสามารถท่ีจะใหวงเงินไดเทาไร เม่ือทางคูคาไดยินยอมที่จะตกลงรวมทํา

การคาที่ดีตอกันทางลีสซ่ิงกสิกรไทยก็จะตองมีผลประโยชนตอบแทนใหกับทางคู

คา เปนตน ซ่ึงการกระทําดังกลาวน้ันเปนนอกจากจะเปนการสรางความสัมพันธ

อันดีใหกับทางคูคาแลวน้ันยังเปนการสรางยอดขายหรือเปนการสรางรายไดเพ่ิม

ใหกับทางบริษัทอีกทางหนึ่งดวย 

2) Pull Strategy : นอกเหนือไปจากการส่ือสารในเร่ืองของตราสินคาในเคร่ืองมือ

สื่อสารทางการตลาดอ่ืนๆแลว การที่จะใหสินคาหรือตัวผลิตภัณฑของเราอยูตอ

หรือเพ่ือใหผูบริโภคคนสุดทายน้ันไดบริโภคก็จะตองใชกลยุทธ Pull Strategy      

เชน ทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันจะใชกลยุทธโดยการใหสามารถที่จะบอกความ

ตองการวาทางลูกคาหรือคูคาน้ันมาสนใจสอบถามเงื่อนไขกับทางบริษัทเพ่ือแสดง

ความสนใจวาตองการใชบริการสินเชื่อของเราใหมากท่ีสุด เชนการออกแคมเปญ

ตางๆเพ่ือจูงใจลูกคา เปนตน 
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ขอดี 

1. เปนกลยุทธที่เขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรง 

2. เปนการสื่อสารที่มีความครอบคลุมตอตลาดเปาหมาย และสรางภาพลักษณ

ของตราสินคาตรงตามวัตถุประสงค 

3. เปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ขอเสีย 

1. ใชงบประมาณในการทําตลาดที่สูง 

2. ตองใชเวลาในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

 

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy) 

     จากการแขงขันในธุรกิจที่มีความรุนแรงและความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนไปนั้น 

พนักงานซึ่งเปนสวนที่ มีความสําคัญในการดําเนินกลยุทธของบริษัทจึงตองมีความรู

ความสามารถที่ทันสมัยและมีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเพ่ือเปนแนวทางในการ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงทางบริษัทอาจจะตองมีการจัดอบรมความรูตาง

ความสามารถตางๆใหกับพนักงานอยางตอเน่ืองเพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและอาจจะมีการ

สลับปรับเปลี่ยนตําแหนงงานเพื่อเพ่ิมทักษะใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานของแตละบุคคลได 

ขอดี 

1.พนักงานมีความรูความสามารถที่จะนําปญหาตางๆเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. เปนการสรางภาพลักษณของบริษัทเน่ืองจากมีบุคคลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยู

ภายในองคกร 

3. ทําใหการดําเนินธุรกิจน้ันมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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ขอเสีย 

1.จะตองใชเวลาในการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 

 

กลยุทธทางดานเทคโนยีและสารสนเทศและการจัดการระบบองคกร (Information&Technology 

Strategy) 

     เน่ืองจากองคกรน้ันมีสายงานที่เก่ียวของกับระบบฐานขอมูลและระบบปฏิบัติงานตางๆทําให

เกิดความสะดวกสบายและทันสมัยตอการใชงานของผูปฏิบัติงาน เร่ืองของเทคโนโลยีและ

สารสนเทศจึงมีความจําเปนอยางมาก โดยจะพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหสามารถ

ทํางานไดในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหเกิดความเปนระบบและระเบียบเพ่ิม

มากขึ้น เพ่ือใหพนักงานสามารถที่จะวิเคราะหขอมูลตางๆไดในเชิงลึกและมีความเปนระบบและ

ระเบียบเพ่ิมมากขึ้น อันจะเปนการสรางความไดเปรียบทางารแขงขันได 

ขอดี 

1. การวางระบบของขอมูลและระบบการดําเนินงานมีความเปนระเบียบเรียบรอยเพ่ิมมาก

ขึ้น 

2. ขอมูลที่ไดมาสามารถที่จะนํามาวิเคราะหสถานการณในเชิงลึกเพ่ิมมากขึ้น 

ขอเสีย 

1. ใชเงินลงทุนคอนขางที่จะสูง 
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3.3.2.2การตัดสินใจเลือกกลยุทธ เพ่ือแกปญหา (Strategy Selection) 

จากการที่เราไดทําการศึกษาวิจัยขอมูลตางๆทั้งในสวนของขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้ง

การพัฒนากลยุทธตั้งแตในระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับหนาที่จนเปนที่เรียบรอยแลวนั้น 

ตอไปจึงมาถึงในขั้นตอนของการตัดสินใจในการเลือกแนวทางการสรางกลยุทธ โดยแนวทางการ

เลือกกลยุทธน้ันจะตองมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการ

แกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันตามหัวขอที่ไดทําการศึกษา โดยจะมีการพิจารณา

การใหนํ้าหนักตามปจจัยที่เก่ียวของดังตอไปน้ี(ตามตารางการถวงน้ําหนักแสดงในภาคผนวก ก) 

- ความพรอมดานทรัพยากร 

- ความสามารถในการเพิ่มรายได อัตราการเจริญเติบโต และสวนแบงทางการตลาด 

- ความสามารถในเรื่องของการทํากําไรที่มากขึ้น 

- ความสามารถในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขนัในระยะยาว 

- งบประมาณ 

- การสงเสริมภาพลักษณที่ดีตอตราสินคา 

- ระยะเวลาและความซับซอนในการดําเนินงาน 

     ซ่ึงจากปจจัยตางๆที่ไดกลาวมาไวในขางตนสามารถที่จะนํามากําหนดแนวทางในการสราง

กลยุทธในแตละระดับในสวนของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันจะไดกําหนดกลยุทธในการทําตลาด

ดังตอไปน้ี 

      กลยุทธระดับองคกร บริษัทจะเลือกกลยุทธการเติบโตใน 3รูปแบบ แลวจะใชกลยุทธการ

พัฒนาตลาด (Product Development Strategy) เปนกลยุทธหลัก โดยมีกลยุทธการเจาะตลาด 

(Market Penetration Strategy) และกลยุทธการเติบโตแบบพัฒนาตลาด (Market 

Development Strategy) เปนสวนในการสนับสนุน เน่ืองจากบริษัทมีศักยภาพที่เอ้ืออํานวยตอ

การเติบโตอยางตอเน่ืองในสถานการณปจจุบัน กลยุทธการเติบโตใน 3 ลักษณะที่กลาวมาใน

ขางตนแลวน้ันจึงเปนกลยุทธที่ตอบโจทยและเปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ในระยะยาวได 

     กลยุทธระดับธุรกิจ บริษัทจะเลือกที่จะมุงเนนไปที่กลยุทธการสรางความแตกตาง 

(Differentiation Strategy) เน่ืองจากกลยุทธดังกลาวน้ันมีความสอดคลองกับกลยุทธในระดับ
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องคกร และเปนกลยุทธที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนต เน่ืองจากเปนสินคาที่ไมมี

ความแตกตางในเร่ืองของผลิตภัณฑ ซ่ึงจะสงผลในเรื่องของการแขงขันกันทางดานราคา

(ดอกเบี้ย) และบริการในตลาดที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปจจุบัน 

     กลยุทธระดับหนาที่ (Function Strategy) จะเปนการผสมผสานระหวางกลยุทธทาง

การตลาด (Marketing Strategy) ที่มุงเนนการรุกตลาดและการสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน โดยจะใชกลยุทธรอง คือ กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Strategy) ที่ถือไดวาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการที่จะนําพาบริษัทใหสามารถที่จะดําเนินกิจการ

ตางๆใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพไดอยางสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 3.5  แสดง Action Plan 2012 

 

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign) 

รวมเวลา ชวงเวลา  ผูรับผิดชอบ

(คน) 

งบประมาณ  

ยอดขาย 

 

วัดผล Jan  Feb  Mar Apr  May Jun  July Aug  Sep  Oct  Nov Dec 

1. Product                                   

สรางProduct เฉพาะกลุมสําหรับใหบริการ

กับผูหญิงโดยเฉพาะ 

12                          10คน 5 แสนบาท 20ลานบาท ยอดสัญญาเชา

ซื้อใหมที่เพิ่มขึ้น 

2. Price                                   

ทําใหเทาคูแขงขันในตลาด  12                          ทีม

การตลาด 

1ลานบาท 20 ลาน

บาทขึ้นไป 

ยอดสัญญาเชา

ซื้อใหมที่เพิ่มขึ้น 

3. Place                                   

ขยายสาขาใหบริการอยางทั่วถึงทั่วประเทศ 12                          ทีม

การตลาด 

5ลานบาท 35ลานบาท ยอดสัญญาเชา

ซื้อใหมที่เพิ่มขึ้น 

4. Promotion                                   

4.1.Advertisingลงโฆษณาตามนิตยสาร,

หนังสือพิมพที่เกี่ยวกับรถยนต  

12                                 
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4.2.PR.ออกRode Showเพื่อใหคนรูจักKlมาก

ขึ้น 

12                                 

4.3.Sales Promotion                                    
‐‐‐‐ ใหของพรีเมี่ยมตางๆแกลูกคาที่มาใชบริการ 

‐ จับฉลากชิงโชคลุน I‐phone 

‐ โฆษณาประชาสัมพันธ,ออก Road Show

อยางตอเนื่อง 

ทําเดือน

เวนเดือน 

                        ทีม

การตลาด 

20ลานบาท 20ลานบาท เปนที่รูจักในกลุม

ตลาดเชาซื้อมาก

ขึ้น 

5. People                                   

‐เพิ่ม Insentiveใหกับพนักงานการตลาด 

‐มีความชัดเจนในเรื่องความกาวหนาใน

หนาที่การงาน 

6 เดือน

ครั้ง 

                        ฝาย HR  5ลานบาท 20ลานบาท ยอดสัญญาเชา

ซื้อใหมที่เพิ่มขึ้น 

6.Process                                   

ปรับนโยบายใหมีความสอดคลองกันในทุก

สวนงาน เพื่อใหการทํางานเปนไปอยาง

ราบรื่น 

 

12                          พนักงานทุก

คนใน

องคกร 

5 ลานบาท ‐  พนักงานมีความ

กระตือรือรนใน

การทํางานมาก

ขึ้น 
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7. Physical Evidence 

                                 

สรางบรรยากาศในที่ทํางานใหมีความนาอยู 12                          ทุกคนใน

องคกร 

1ลานบาท ‐  พนักงานมี

ความสุขในที่

ทํางาน 

8. Branding                                   

‐ตอกย้ําใหผูบริโภครับรูในBrandดวยการ

ทําการตลาดอยางตอเนื่อง 

12เดือน                         ทีม

การตลาด 

5 ลานบาท ‐  ผูบริโภครับรูมาก

ขึ้น 

9. CRM 

‐ออกไปชวยในเรื่องของการชวยเหลือ

สังคม 

3เดือน

ครั้ง 

                        HR,และ

อาสาสมัคร

ในองคกร 

5 ลานบาท ‐  เปนที่รูจักใน

สังคมและสวน

ตางๆมากขึ้น 
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บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

     ในการศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ และสวนผสมทางการตลาดในธุรกิจเชาซ้ือรถยนต 

: กรณีศึกษา บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาปจจัยที่สงผล

กระทบตอการเติบโตของสวนแบงทางการตลาดของสินเชื่อเชาซ้ือรถยนต เพ่ือนําไปกําหนดเปน

กลยุทธสวนผสมทางการตลาดเพื่อเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน โดยการศึกษาทั้งหมด

เปนไปในรูปแบบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหประกอบไปดวย

ขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจากการสัมภาษณในเชิงลึก (Dept Interview) จากผูบริหารของบริษัท ลี

สซ่ิงกสิกรไทย จํากัด และผูจัดการฝายขายของบริษัท พระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด ซ่ึงเปน

คูคาของทางบริษัท ในขอมูลทุติยภูมิน้ันเปนการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารภายใน งานวิจัย

ภายนอก ขอมูลจาก Web site แนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของ จึงไดนําขอมูลทั้งสองประเภทนี้

มาใชในการศึกษาและสามารถสรุปผลไดดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการแขงขันที่รุนแรงในตลาดเชาซ้ือรถยนตน้ัน ไดสงผลกระทบตอสวนแบงทาง

การตลาดของทางบริษัทซ่ึงคูแขงขันในแตละสถาบันการเงินนั้นในแตละที่ก็จะพยายามที่จะแยง

สวนแบงทางการตลาดของตนเองใหมีมากขึ้นทุกป จึงมีกลยุทธตางๆมากมายออกมาเพ่ือใหคูคา

(Dealer) และลูกคาน้ันหันมาสนใจที่จะมาขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนั้นๆ ซ่ึงจากสถานการณ

ดังกลาวน้ันทําใหทางลีสซ่ิงกสิกรไทยจํากัดจําเปนที่จะตองหากลยุทธตางๆมากมายเพื่อที่จะให

กาวขึ้นเปนผูนําตลาดติด 1ใน3 ของธุรกิจเชาซ้ือใหได จึงเปนที่มาของการศึกษาเพ่ือพัฒนากล

ยุทธสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทยจํากัด โดยทําการวิเคราะหทั้ง

ของมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือสรางกลยุทธที่ถูกกําหนดเปนทางเลือก ดังตอไปน้ี 
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กลยุทธระดับองคกร : บริษัทฯจะเลือกการใชกลยุทธการเจริญเติบโต ใน 3 รูปแบบ 

โดยมุงเนนไปท่ีการผสมผสานกลยุทธการเติบโตตางๆ กลาวคือ กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ

(Product Development Strategy)จะเปนกลยุทธหลัก โดยมีกลยุทธการเจาะตลาด(Market 

Penetration Strategy)และกลยุทธการเติบโตแบบพัฒนาตลาด(Market Development 

Strategy) เปนสวนสนับสนุน เน่ืองจากบริษัทฯมีศักยภาพเอ้ืออํานวยตอการเติบโตใน

สถานการณของตลาดในปจจุบัน กลยุทธการเติบโตใน 3 ลักษณะดังกลาวขางตนจึงเนนกลยุทธ

ที่ตอบโจทยและนาจะเปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาวทั้งจากคู

แขงขันทางตรงในอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนต 

กลยุทธระดับธุรกิจ : บริษัทฯเลือกที่จะมุงเนนไปที่กลยุทธสรางความแตกตาง

(Differentiation Strategy)  เน่ืองจากมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร และเปนกลยุทธ

ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนตที่สินคาไมมีความแตกตางกันมากนัก สงผลตอแนวโนม

การแขงขันทางดานราคา(ดอกเบี้ย)และบริการในตลาดที่ทวีความรุนแรง  

กลยุทธระดับหนาที่ : จะเปนการผสมผสานระหวางกลยุทธทางการตลาด(Marketing 

Strategy) ซ่ึงทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันจะทํากลยุทธน้ีเพ่ือแกปญหาการเติบโตของยอดขายและ

แยงสวนแบงทางการตลาดในระยะสั้นที่นอยกวาผูทาชิง และใชเปนแนวทางเพื่อสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว 

กลยุทธรองคือ  

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Strategy) ที่ถือวาเปน

ทรัพยากรสําคัญ ที่จะสามารดําเนินกิจกรรมตางๆภายในองคกรใหสามารถบรรลุตามเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ซ่ึงการกําหนดกลยุทธที่มีความสอดคลองในแตละระดับ และใชจุดแข็งที่แตกตางกันใน

แตละกลยุทธจะเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิดกับธุรกิจเชาซ้ือรถยนตทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 
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4.2  ขอจํากัดในการศึกษา 

1. ระยะเวลาในการทําการศึกษาที่มีอยางจํากัด อาจสงผลตอการวิเคราะหขอมูลทฤษฏี
แนวคิดที่อาจทําไดไมครบถวนทุกดานในอุตสาหรรมเชาซ้ือรถยนต ที่เปนตลาดขนาด
ใหญและมีขอมูลตางๆ เปนจํานวนมาก  

2. การหาขอมูลเชิงลึกในสวนของคูแขงขันทั้งทางตรงและทางออม เพ่ือใชในการ
ประกอบการตัดสินใจวางกลยุทธ 
 

4.3 ขอเสนอแนะ 

4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

1. การเก็บขอมูลจากทางผูบริโภคโดยตรงใหไดขอมูลที่มีความเปนปจจุบันมากที่สุด 
เน่ืองจากลักษณะของตลาดมีการแขงขันในระดับสูงซึ่งอาจสงผลตอพฤติกรรม ทัศนคติ 
ของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว   

2. ศึกษาลักษณะขอมูลและการทําบันทึกรายการสงเสริมการขายเปนขอมูลระยะยาวอยาง
ตอเน่ือง  ของคูแขงขันเพ่ือทราบถึงความเคลื่อนไหวของคูแขง 

3. ศึกษาถึงประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดเชิงลึก ในแตละเครื่องมือและหา
เคร่ืองมือชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ 
 

4.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ  

1. การนํากลยุทธเพ่ือใชในการดําเนินงานจริงควรคํานึงถึงความสอดคลองของหนวยงาน
อ่ืนๆที่ไมไดกลาวในการศึกษา ในลักษณะของหนาที่งานที่อาจจะมีความเก่ียวของกับ
แผนกลยุทธ  

2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการนํากลยุทธไปปรับใชควรกําหนดหนาที่งานหรือเคร่ืองมือ
การชี้วัดที่มีความชัดเจน เชน KPI, BSC 

3. เน่ืองจากลักษณะของสินคาที่อยูในกรณีศึกษานี้ มีการแขงขันที่รุนแรง จึงควรมีการปรับ
แผนกลยุทธใหมีความยืดหยุนตามความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นในตลาด 
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ภาคผนวก ก 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูบริหาร บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 

1.ในป 2555 ปจจัยภายนอกในเร่ืองใดบางที่คิดวาเปนสวนสําคัญและสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเชาซ้ือ

รถยนต 

2.ในป 2555 แนวทางการวางเปาหมายของบริษัทนาจะเปนไปในทิศทางใด 

3.ปจจุบันทานคิดวาโครงสรางองคกร ฝาย หรือสวนงานตางๆที่ทานดูแลอยูน้ันมีความยืดหยุนเหมาะสมตอการดําเนินงานมาก

นอยเพียงใด 

4.ทานคิดวาปจจัยใดที่จะเปนสวนสําคัญในการนําพาองคกร ฝายหรือสวนภายใตการบริหารงานของทานใหประสบความสําเร็จ 

5.ทานคิดวามีปจจัยใดบางภายใตองคกร ฝายหรือสวนงาน ที่ตองไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงโดยเรงดวนทีสุ่ด 

6.ทานคิดวาปจจัยใดที่ทําใหการเติบโตของธุรกิจเชาซ้ือรถยนตในภาพรวมของตลาดนอยกวาคูแขงขัน 

7.ทานคิดวาจุดแข็งของลีสซ่ิงกสิกรไทยในปจจุบันคือเร่ืองใด 

8.ในธุรกิจเชาซ้ือรถยนตทานคิดวาปจจัยใดคือโอกาสและอุปสรรคของการทําธุรกิจในป2554 

9.ทานคิดวาในป2555 ทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยจะจับกลุมเปาหมายลูกคาในกลุมใดเปนหลัก 

10.ในมุมมองการวางกลยุทธสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ควรที่จะเนนไปในทิศทางของ Ps ตัวใดมากที่สุด 
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บทสัมภาษณคุณอัครนันท ฐิตสิริวิทย : กรรมการบริหารลีสซิ่งกสิกรไทย 

ในป 2555 น้ีถือเปนปที่ดีในการทําธุรกิจรถยนต ซ่ึงจะเห็นไดวาถาธุรกิจรถยนตน้ันมียอดการจําหนายรถยนตไดมากก็จะสงผลท่ี

ดีใหกับธุรกิจสินเชื่อรถยนตใหเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนดวย เน่ืองจากในธุรกิจทั้งสองน้ันผูกกันเปนเหมือนหวงโซซ่ึงกันและกัน

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงในป 2554น้ันไดเกิดเหตุการณอุทกภัยนํ้าทวมคร้ังใหญเกิดข้ึนจึงทําใหยอดขายในป2554น้ันไม

สามารถที่จะทําการสงมอบรถยนตใหกับทางลูกคาไดจึงไดเลื่อนการสงมอบรถยนตมาในป2555แทน ซ่ึงจะเปนปที่มีความ

ตองการในเร่ืองของรถยนตที่สูงมาก โดยการคาดการณในหลายคายรถยนตยอดขายปน้ีคาดการณวานาจะแตะที่1ลานคันซ่ึงจะ

เปนปที่ดีที่สุดต้ังแตขายรถยนตในประเทศไทยมา ซ่ึงในปน้ันทิศทางนาจะเปนไปในทิศทางที่เปนบวกมากกวาลบ  ซ่ึงถาเปนใน

ดานปจจัยบวกน้ันก็จะเปนในเร่ืองของรถอีโกคารที่มีการออกมาใหมในอีก2ยี่หอ ซ่ึงจากเดิมมี2 ก็จะรวมเปน4ยี่หอ ซ่ึงก็จะทําให

ยอดขายน้ันเพิ่มข้ึนเพราะเปนตลาดที่Segmentเล็กกําลังการซ้ือมีมากจึงนาจะทําใหตลาดรถยนตน้ันเติบโตข้ึนมากได อีกตัวหน่ึง

ที่เปนสัญญาณบวกก็คือในเร่ืองของภาษีรถยนตคันแรกที่จะกระตุนใหยอดขายรถเพิ่มข้ึน ซ่ึงถาเปนปจจัยในทางลบนั้นก็จะเปน

ในเร่ืองเดิมๆคือ การเมือง อุทกภัย 

     เปาหมายในการทําธุรกิจคือจะเนนทําในตลาดของรถกระบะและรถอีโกใหเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากรถกระบะมีการเปลี่ยนโฉม

ใหมทั้งหมด จึงเปนส่ิงที่กระตุนใหผูบริโภคเกิดการอยากที่จะเปลี่ยนรถคันใหม 

     โครงสรางขององคกรน้ันมีการปรับเปลี่ยนใหดีข้ึนเพื่อปรับใหเขากับแนวธุรกิจที่ทางบริษัทจะวางกลยุทธในแตละป ซ่ึงในป

2555น้ันลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันก็ถือวาไดวางโครงสรางองคกรใหมีความสัมพันธกับธุรกิจไดเปนอยางดี 

     ปจจัยที่จะทําใหการบริหารประสบความสําเร็จน้ันมีตัวหลักใหญๆอยูไมกี่ตัว น่ันก็คือ ในเร่ืองของ 1. Trust ความเชื่อใจใน

องคกร 2. การมีเปาหมายรวมกันในการที่จะปฏิบัติงาน Visual Gold 

ปจจัยใดท่ีทางลีสซ่ิงกสิรไทยน้ันจะตองไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน คือ การปรับทัศนคติของการปฏิบัติงานภายในองคกร 

และการส่ือสารกันระหวางระดับบน ระดับกลางและระดับลางใหมีการรับสารที่มีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

     จุดแข็งลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันคือการเปนบริษัทใหเชาซ้ือแบบเต็มรูปแบบ คือการไดผลิตภัณฑในสวนตางๆที่ทางลีสซ่ิงกสิกร

ไทยมี เพื่อใหลูกคาน้ันไดมีการ Rescornies (เร็คคอกไนซ) ในBrand ของกสิกรเพ่ือในอนาคตลูกคาตองการใชบริการทางดาน

การเงินตางๆก็จะไดเดินกลับมาหาทางลีสซ่ิงกสิกรไทย 

กลยุทธสวนประสมทางการตลาดในปจจุบันน้ัน คิดวาในธุรกิจการเงินก็เปนธุรกิจแบบcommunityทั่วไป แตส่ิงที่สําคัญในการทํา

ธุรกิจดานการ  เงินส่ิงสําคัญที่สุดก็คือ คน ซ่ึงจะเห็นไดวาเม่ือเปนการยอยสวนดูแลวภายในองคกรน้ันก็จะเห็นไดวาคาใชจายใน

เร่ืองของคาเงินเดือนน้ันเปนคาใชจายที่มากท่ีสุด 
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บทสัมภาษณคุณพัชรพงษ อนนตศิริพร : ผูชวยผูอํานวยการฝายศูนยบริการธุรกิจ 

1.ในแงของธุรกิจ 

1).วิกฤตหน้ีเศรษฐกิจยุโรปจะสงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของประเทศไทย ซ่ึงถาสงผลกระทบตอประเทศไทยแลวน้ันก็จะ

กระทบตออัตราดอกเบ้ียซ่ึงก็จะทําใหสงผลตอธุรกิจเชาซ้ือรถยนตในประเทศไทย 

 2).อัตราการเจริญเติบโตของรถยนตในตางประเทศอาจสงผลใหการผลิตรถยนตภายในประเทศไมเปนไปตามเปาหมาย ทําให

การสงมอบรถยนตน้ันไมเปนไปตามกําหนดที่ไดวางไวซ่ึงทําใหยอดของสินเชื่อเชาซ้ือน้ันลดลงตามไปดวย 

 3).ในเร่ืองของภัยธรรมชาติ ถาเกิดข้ึนในปน้ีอีกก็จะสงผลกระทบตอธุรกิจเชาซ้ือรถยนตโดยตรง 

 4).นโยบายทางการเมือง ไมวาจะเปนในเรื่องภาษีรถยนตตางๆอาจจะสงผลดีตอตลาดรถยนตถามีการขยายภาษีรถคันแรกตอ 

แตถาไมมีนโยบายในเรื่องภาษีรถคันแรกตอก็จะทําใหยอดขายรถยนตในปน้ีอาจจะโตผิดปกติกวาในทุกๆป เพราะไดในเร่ืองของ

ภาษีรถยนตคันแรกมาเปนตัวชวยกระตุนยอดขายในตลาด 

2.เน่ืองจากป2555มีในเร่ืองภาษีรถยนตคันแรกเขามาเกี่ยวของดวย ดังน้ันแนวทางของธุรกิจของบริษัทในปน้ีน้ันก็จะเนนไปใน

ตลาดของรถอีโกคารซ่ึงเขาขายของโครงการภาษีรถคันแรกและอีกตลาดหน่ึงที่เปนผลกระทบมาจากปที่แลวน้ันก็คือตลาดรถ

กระบะ ซ่ึงพฤติกรรมผูบริโภคนาจะหันกลับไปใชรถกระบะมากข้ึน 

3.โครงสรางองคกรในปจจุบันน้ันยังไมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนัก ยังเปนโครงสรางเดิมๆตั้งแตมีการกอตั้ง

บริษัท ซ่ึงบริษัทเพ่ิงเร่ิมเปดกิจการมาได7ป ดังน้ันถาจะมีการขยายธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตมากข้ึนก็จะตองมีการปรับ

โครงสรางใหมีความสอดคลองกับทิศ 

4.Teamwork เปนส่ิงสําคัญที่สุดในการที่จะทําใหเปาหมายขององคกรน้ันประสบความสําเร็จ 

5.การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานใหสามารถที่จะรองรับทิศทางของเศรษฐกิจที่สมาคมมาอาเซียจะเขามามีบทบาท

ภายในอีก3ปขางหนา 

6.ปจจัยที่ทําใหการทําธุรกิจเชาซ้ือรถยนตของKLนอยกวาคูแขงขันในตลาด คือ การมีเปาหมายธุรกิจที่ตองการมีความเติบโต

อยางยั่งยืน ดังน้ันการกําหนดอัตราการเติบโตในแตละปน้ันจะมีการกําหนดเพดานท่ีชัดเจน และอยางตอไปคือการคัดกรอง

สินเชื่อก็เปนอีกหน่ึงปจจัยที่ทําใหธุรกิจของKLครอบคลุมธุรกิจเชาซ้ือไดนอยกวาคูแขงเพราะรถยนตบางประเภททางบริษัทน้ัน

ไมมีนโยบายในการทําธุรกิจในกลุมน้ันๆ 

7.จุดแข็งของKLคือการเปนหน่ึงในเครือของธนาคารกสิกรไทยที่สามารถใหบริการรวมกันกับผลิตภัณฑอื่นๆของทางธนาคาร

กสิกรไทยได ซ่ึงทําใหการเชาซ้ือของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันแตกตางจากคูแขง 

8.โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและตลาดของรถกระบะ อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบ 

9.จะจับกลุมเปาหมายของรถอีโกคารและรถกระบะเปนหลัก 

10.จะตัดในเร่ืองของPricingออกเพราะทุกท่ีสามารถที่จะทําไดและไมมีความแตกตาง จะตองอยูที่ProductกับPlace ที่จะนําใน

เร่ืองของตัวผลิตภัณฑที่จะนําไปใช ดังน้ันอาจจะตองเนนไปในเร่ืองCustomicecation  Locallicetionใหมากข้ึน 
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คําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูบริหาร บริษัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด 

1.ในป2555 ปจจัยภายนอกในเร่ืองใดบางที่ทานคาดวาจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจรถยนต 

2.ทานคิดวาการเจริญเติบโตของบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันจะมีแนวโนมเปนไปในลักษณะใดเม่ือเทียบคูแขงขัน 

3.ทานคิดวาจุดแข็งของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันคือเร่ืองใด 

4.สําหรับลีสซ่ิงกสิกรไทยแลวทานคิดวา ปจจัยใดคือโอกาสและอุปสรรคในการทําธุรกิจดานสินเชื่อในป2555 

5.ในมุมมองของการวางกลยุทธสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ทานคิดวาทางลีสซ่ิงกสิกรไทยควรเนนไปในทิศทางของPsตัวใด

มากท่ีสุด 

 

บทสัมภาษณคุณวรัญญา ชื่นเจริญ: ผูจัดการฝายขายบริษัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด 

1.ปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการท่ีจะสงผลกระทบตอธุรกิจรถยนตในป2555น้ันก็นาจะเปนในเร่ืองของปจจัยเดิมๆที่เคยเกิด

มาแลวในป2554น่ันก็คือปญหาในเร่ืองของการเมือง อุทกภัย เศรษฐกิจ ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีน้ันเปนปจจัยที่ไมสามารถที่จะควบคุม

ไมใหเกิดข้ึนมาได แตในเม่ือรูวามันจะเกิดก็จะตองควบคุมใหปจจัยเหลาน้ีน้ันเกิดข้ึนใหไดนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะจะ

เห็นไดวาเม่ือเกิดปญหาตางๆตามมาแลวน้ันมันสงผลกระทบเปนลูกโซถึงทางธุรกิจอยางไร เชนปญหาในเร่ืองของอุทกภัยน้ันก็

อยางที่ทราบๆกันอยูวาทางบริษัทฮอนดาประเทศไทยน้ันก็ไดเกิดนํ้าทวมโรงงานสงผลใหรถยนตที่ผลิตเสร็จที่พรอมรอการสง

มอบน้ันไดถูกนํ้าทวมสงผลใหไมสามารถสงรถไดตามกําหนดใหกับทางลูกคาได รวมถึงในดานของโรงงานที่ถูกนํ้าทวมน้ันกวา

จะบูรณะใหกลับมาเร่ิมlineผลิตใหมไดน้ันก็ใชเวลารวม2เดือน ซ่ึงปญหาตางๆเหลาน้ีน้ันลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอ

อุตสาหกรรมรถยนต 

2.การเจริญเติบโตของบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันก็มีอัตราการเจริญเติบโตกาวหนาข้ึนอยางเร่ือยๆ ซ่ึงจะเห็นไดวาลักษณะการ

ปลอยสินเชื่อน้ันคอนขางที่จะคัดกรองลูกคาเพื่อใหไดลูกคาที่เปนลูกคาที่ดี เพราะจะไดเกิดหน้ีเสียไมมากนัก ซ่ึงก็เปนการเขาใจ

ไดวาบริษัทเพิ่งเร่ิมกิจการไดไมนานนักเม่ือเทียบกับคูแขงตางๆเพราะฉะนั้นจึงตองทําใหNPLน้ันอยูในระดับที่สามารถควบคุมได 

3.จุดแข็งของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ัน ก็จะเปนในเร่ืองของการมีBrandที่คนสวนใหญรูจักและใหความไววางใจในเรื่องของการทํา

ธุรกิจ วาเม่ือเลือกทําเชาซ้ือกับทางกสิกรไทยแลวน้ันสามารถไววางใจไดเม่ือมีการผอนครบกําหนดแลวทางลูกคาจะไดเลม

ทะเบียนกลับมา และเปนบริษัททางการเงินที่มีความเข็มแข็ง เชื่อถือไดและมีตัวตนที่เดนชัดท่ีทําใหลูกคาน้ันมีความไวใจในการ

ใชบริการ 

4.ในป2555น้ันทางโชวรูมพระนครฮอนดาออโตโมบิลน้ันก็ไดมองวาเปนโอกาสคร้ังใหญในการทําธุรกิจของลีสซ่ิงกสิกรไทยเปน

อยางมาก เพราะทางฮอนดาน้ันมียอดการส่ังจองรถยนตที่คางจากปที่แลวเปนจํานวนมากและยอดการส่ังจองในปน้ีอีกก็ถือวา

เปนยอดที่มากพอสมควร ซ่ึงถาทางฮอนดาแหงประเทศไทยนั้นสามารถที่จะผลิตและสามารถสงมอบของมาใหกับทางดีลเลอร

ไดมากก็จะเปนโอกาสใหกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันมียอดการปลอยสินเชื่อที่มากตามไปดวย สวนในดานอุปสรรคน้ันก็นาจะเปน

ปญหาในเร่ืองการปลอยสินเชื่อใหกับทางลูกคาที่ยื่นขอสินเชื่อที่มีการเขมงวดในการอนุมัติที่มากเกินไป ซ่ึงเม่ือเทียบกับคู

แขงขันในตลาดที่ทําสินเชื่อดวยกันแลวน้ันจะเห็นความแตกตางในการอนุมัติสินเชื่อไดอยางชัดเจน จึงถือวาประเด็นน้ีเปน
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อุปสรรคหลักท่ีจะทําใหการเติบโตในธุรกิจเชาซ้ือของสีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันเกิดปญหาการปลอยสินเชื่อไมเปนไปตามเปาหมายที่ได

วางไวได 

5.ในการทําธุรกิจของสินเชื่อเชาซ้ือของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันในมุมมองสวนตัวก็คิดวาในเร่ืองของ4Psน้ันก็ควรที่จะใหความสําคัญ

ในทุกP เพราะถาเราใหความสําคัญไปท่ีPไดPหน่ึงแลวน้ันเราอาจจะเกิดการมองขามในเร่ืองของPที่เหลือได และอาจจะเกิด

ความผิดพลาดจากการมองขามในเร่ืองของส่ิงเล็กๆนอยได 
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ประวัติผูศึกษา 
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บทคัดยอ 
 

 กลยุทธการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย 

จํากัด ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิและแบบปฐมภูมิ ซึ่งการรวบรวมขอมูลแบบปฐม

ภูมิใชการทําวิจัยแบบสัมภาษณเชิงลึกในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทยจํากัด 

และผูจัดการฝายขายของบริษัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด และกลุมตัวอยางบางสวนที่ทํา

การเชาซื้อรถยนต  และขอมูลทุติยภูมิที่ได  มาวิเคราะหเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดกลยุทธ

การแขงขันของบริษัทฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดในธุรกิจรถยนตในประเทศ

ไทยของบริษัทฯ จากการศึกษาพบวากลยุทธที่เหมาะสม จะใชกลยุทธ 3 ระดับในการวางกลยุทธ 

ดังตอไปนี้ กลยุทธระดับองคกร จะใชกลยุทธการการผสมผสานกลยุทธการเติบโตตางๆ 

กลาวคือ กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ(Product Development Strategy)จะเปนกลยุทธหลัก โดยมี

กลยุทธการเจาะตลาด(Market Penetration Strategy)และกลยุทธการเติบโตแบบพัฒนาตลาด

(Market Development Strategy) เปนสวนสนับสนุน เน่ืองจากบริษัทฯมีศักยภาพเอ้ืออํานวยตอ

การเติบโตในสถานการณของตลาดในปจจุบัน กลยุทธการเติบโตใน 3 ลักษณะดังกลาวขางตน

จึงเนนกลยุทธที่ตอบโจทยและนาจะเปนกลยุทธที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะ

ยาวทั้งจากคูแขงขันทางตรงในอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนต กลยุทธระดับธุรกิจ : บริษัทฯเลือก

ที่จะมุงเนนไปที่กลยุทธสรางความแตกตาง(Differentiation Strategy)  เน่ืองจากมีความ



สอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร และเปนกลยุทธที่เหมาะกับอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนตที่

สินคาไมมีความแตกตางกันมากนัก สงผลตอแนวโนมการแขงขันทางดานราคา(ดอกเบี้ย)และ

บริการในตลาดที่ทวีความรุนแรง กลยุทธระดับหนาที่ : จะเปนการผสมผสานระหวางกลยุทธ

ทางการตลาด(Marketing Strategy) ซ่ึงทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันจะทํากลยุทธน้ีเพ่ือแกปญหาการ

เติบโตของยอดขายและแยงสวนแบงทางการตลาดในระยะสั้นที่นอยกวาผูทาชิง และใชเปน

แนวทางเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว 

คําสําคัญ : ธุรกิจเชาซ้ือรถยนต, กลยุทธการแขงขัน, สวนแบงการตลาด,  ยอดขาย, ความ

ตองการของผูบริโภค 

 

1. บทนํา  

               บริษัท  ลีสซิ่งกสิกรไทยจํากัด  เปนบริษัทที่ทําในเร่ืองของธุรกิจเชาซื้อรถยนตรายใหมที่

เพิ่งเร่ิมเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548  โดยเปดใหบริการสินเช่ือแกลูกคาบุคคลและ

นิติบุคคล อาทิ เชน สินเช่ือเชาซ้ือรถยนตกสิกรไทย,  สินเช่ือเพื่อผูแทนจําหนายรถยนตกสิกรไทย

สินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินกสิกรไทย และสินเชื่อรถชวยไดกสิกรไทยโดยมี บมจ.  ธนาคาร

กสิกรไทย (KBank) เปนผูถือหุนใหญ 100% บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด ยังมีโครงการขยาย

กิจการอยางตอเน่ืองไปยังสาขาตางๆทั่วประเทศไทยเพื่อใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง โดยอาศัย

สาขาเครือขายของธนาคารกสิกรไทยเปนฐานหลัก ทุนจดทะเบียนของบริษัท 900 ลานบาท มี

พนักงานในบริษัทประมาณ250คน K-Auto Finance     น้ันมีสัดสวนรายไดอยูที่   82%   คิด

เปนมูลคารวมอยูที่   44,205 ลานบาท  

K-Car to Cash      น้ันมีสัดสวนรายไดอยูที่   11%   คิดเปนมูลคารวมอยูที่   5,930   ลานบาท 

K-Finance Lease   น้ันมีสัดสวนรายไดอยูที่   2%    คิดเปนมูลคารวมอยูที่   1,078   ลานบาท 

K-Dealer Floorplan น้ันมีสัดสวนรายไดอยูที่   5%    คิดเปนมูลคารวมอยูที่   2,695   ลาน

บาท 



ดานการแขงขันของผูประกอบการใหเชาซ้ือในป2554น้ันสวนใหญยังคงใชกลยุทธราคาเปนหลัก 

โดยอัตราเชาซ้ือรถยนตในตนป2554อาจปรับเพ่ิมเพียงเล็กนอยประมาณ0.1-0.2%จากส้ินป

2553เปน2.10-2.20%กอนที่จะมีโอกาสออนตัวลงชั่วคราวในชวงงานมอเตอรโชว ซ่ึงภาพรวม

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเชาซ้ือรถยนตใหมจะยังคงอยูในระดับต่ํากวาหรือใกลเคียง

กับตนทุนการเงินที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากโครงสรางราคาของธุรกิจน้ีถูกแทรกแซงดวยการแขงขัน

เพ่ือชวงชิงสวนแบงตลาดของผูประกอบการรายใหญและในสภาวะปจจุบันนี้การแขงขันของ

ตลาดเชาซ้ือรถยนตมีการแขงขันกันคอนขางที่จะสูงมาก และในแตละสถาบันการเงินที่ทําการ

ปลอยสินเชื่อรถยนตน้ันก็ไดมีการแขงขันการใหบริการกับทางคูคา(Dealerรถยนต) เปนอยาง

มาก ไมวาจะเปนการSupportในเรื่องของการใหผลตอบแทนในการใหความรวมมือในการสงงาน

ใหกับทางสถาบันการเงิน การสนับสนุนในการเดินทางพาทางDealerรถยนตไปรวมสัมมนา 

สังสรรค ออกรอบในการตีกอลฟเพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในดาน

ผูประกอบการใหเชาซ้ือรถรายใหญจะไมแขงขันกันดวยการปรับลดคุณสมบัติลูกคา โดยยังคง

กําหนดอัตราการวางเงินดาวนขั้นต่ําไวที่20-25%และระยะเวลาการผอนชําระอยูที่60เดือน ซ่ึง

ทําใหไดลูกคาชั้นดีที่ไมกอใหเกิดปญหาหนีเสียตามมา 

2.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ 

           -  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก PEST Analysis 

           -  แรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) 

           -  การวิเคราะหภายในองคกร 7 ประการ (McKinsey 7-S Framework) 

           -  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด (SWOT Analysis) 

          -  แมททริกซ อุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (TOWS Matrix) 

          -  แมททริกซแสดงฐานะของหนวยธุรกิจในเชงิเปรียบเทยีบการตลาด (BCG Matrix)        

          -  การกําหนดกลยุทธทางธรุกิจ 



2.2 กาพัฒนากลยุทธสวนผสมทางการตลาด 

          -  การแบงสวนแบงตลาดและกําหนดกลุมเปาหมาย (STP) 

          -  สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 

          -  กลยุทธการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการณ (Integrated Marketing 

Communication) 

     2.3 งานวจัิยที่เก่ียวของ 

 

3.วิธีการศึกษา 

3.1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 

     ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลในลกัษณะดังน้ี 

• การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) : โดยผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจาก

การคนควาขอมูลของบริษทัและรายละเอียดตางๆจากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี 

แนวคิด และขอมูลอ่ืนๆที่มีความเก่ียวของกับธุรกิจเชาซ้ือรถยนต ขอมูลจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร เปนตน 

• การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) : เปนและวิเคราะหขอมูลจากระบบการ

เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (Dept Interview) จากผูที่มีความเก่ียวของใน

ธุรกิจเชาซ้ือรถยนต ซ่ึงแบงเปนการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง และระดับกลางของ

ทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยจํากัด อีกสวนเปนการสัมภาษณกับคูคาของทางบริษัทลี

สซ่ิงกสิกรไทย จํากัด คือ บริษัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด (ดีลเลอรจําหนาย

รถยนตHonda)  

 

 



4.ผลการศึกษา 

     4.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากแนวโนมการเติบโตของธุรกิจเชาซ้ือรถยนตที่อยูในระดับที่คอนขางสูง ตลอดจนคูแขงขันใน
ตลาดปจจุบันก็มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง จึงตองมีการวางแผนการใชกลยทุธตางๆ
เพ่ือที่จะนํามาวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบร่ืนและสามารถ
ที่จะครองสวนแบงทางการตลาดไดมากที่สุด ดังที่ไดกลาวไปในบทที1่น้ันในเรื่องของสวนแบง
ทางการตลาดนั้นในป2555น้ัน  มูลคาตลาดรวมของตลาดเชาซ้ือรถยนตน้ันอยูที่ 719,213 บาท 
ซ่ึงสวนแบงทางการตลาดของลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันอยูที7่% ซ่ึงถาเทียบกับอันดับหน่ึงคือธนชา
ตจะมีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ 38% อันดับสองคือ กรุงศรี อยูที่ 17% อันดับ3คือทิสโก อยูที่
15% อันดับที่4คือ ไทยพาณิชยอยูที่ 12% อันดับที่5คอื เกียรตินาคนิ 11% แตเม่ือแบงตาม
สัดสวนรายไดของลีสซ่ิงกสิกรไทยนั้นจะเนนทําการตลาดในสวนของ K-Auto Finance เปนหลัก
ซ่ึงคิดเปน 82% มูลคารวมอยูที่ 44,205 ลานบาท  น้ันจะเห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมรถยนตน้ันจะเห็นไดวามีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึน้ในทุกป จนเมื่อในป2011
น้ันจะเห็นไดวากราฟนั้นเริ่มตกลงมาก็เน่ืองมาจากเหตุการณในเรื่องของอุทกภัยครั้งใหญที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงทําใหอุตสาหกรรมรถยนตน้ันจะตองหยุดการผลิต เน่ืองจาก
โรงงานผลิตรถยนตน้ันเกิดนํ้าทวม ซัพพลายเออรน้ันไมสามารถที่จะจัดสงอุปกรณชิ้นสวนตางๆ
ใหกับทางโรงงานได ดวยเหตุทั้งหลายเหลาน้ีจึงเปนผลทําใหยอดการเจริญเติบโตท่ีลดลง สวนลี
สซ่ิงกสิกรไทยน้ันก็จะเห็นไดวามาตั้งแตป2007มาน้ันก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ
ถึงแมวาจะยังไมไดขึ้นมาครองMarket share มาเปนทีห่น่ึงแตก็เปนนิมิตรหมายที่ดีวากิจการน้ัน
เติบโตขึ้นเรื่อย 

    3.3.1.2 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) 

     ในสวนของการศึกษาในขอมูลปฐมภูมิน้ัน ผูศกึษาไดทําการศึกษาในลักษณะของการ

สัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) กับทางผูบริหารระดับกลางและระดับสูงของบริษัทลสีซ่ิง

กสิกรไทย จํากัด และบริษทัคูคา คือ บรษิัทพระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด สาขาเกษตรตัด

ใหม และลูกคาที่ทําการยื่นขอสินเชื่อกับทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด ซ่ึงเปนการศึกษาเชิง

คุณภาพ โดยมีรายละเอียดรายชื่อและตําแหนงงานดังตอไปน้ี 

 



     บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 

- คุณ  อัครนันท   ฐิตสิริวิทย      ตําแหนง กรรมการผูจัดการ                    

สัมภาษณวันที่  5 กุมภาพันธ 25550 

- คุณ  พัชรพงษ   อนนตศิริ       ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการการฝายศูนยบริการธุรกิจ                 

สัมภาษณวันที่  5  กุมภาพันธ 2555 

    บริษัท พระนครฮอนดาออโตโมบิล จํากัด (สาขาเกษตรตัดใหม) 

- คุณ วรัณญา      ชื่นเจริญ     ตําแหนง ผูจัดการฝายขาย บ.พระนครฮอนดาออโตโม

บิลจํากัด    สัมภาษณวันที่  7 กุมภาพันธ 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นการสัมภาษณเชิงลึกตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ : กรณีศึกษาบริษัทลีสซ่ิง

กสิกรไทยจํากัด 

 

ที่มา : ผูศึกษา,2555             

 

คําถามที่ใชในการสัมภาษณผูบริหาร บ.ลีสซิ่งกสิกรไทย  คุณ  อัครนันท   ฐิตสิริวิทย  คุณ  พัชรพงษ   อนนตศิริ

1.ในป 2555 ปจจัยภายนอกในเร่ืองใดบางที่คิดวาเปนสวนสําคัญ
และสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนต

1.ปจจัยเร่ืองอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนไดอีกในป 2555     
  2.ปจจัยในเร่ืองการเมืองที่ไมมีเสถียรภาพ

1.ปจจัยเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจหน้ีของยุโรป                
   2.ปจจัยในเร่ืองการผลิตรถยนตยังไมเพียงพอกับ
ความตองการ                                                
            3.ในเร่ืองของภัยธรรมชาติที่เกรงวาจะ
เกิดข้ึนอีก         4.นโยบายทางการเมืองในเร่ืองภาษี
รถคันแรก

2.ในป 2555 แนวทางการวางเปาหมายของบริษัทนาจะเปนไปใน
ทิศทางใด

1.จะเนนในเร่ืองของรถอีโกคาร                            
    2.ทําตลาดรถกระบะเพิ่มมากข้ึน

1.จะเนนในเร่ืองของรถอีโกคาร                            
  2.ทําตลาดรถกระบะเพิ่มมากข้ึน

3.ปจจุบันทานคิดวาโครงสรางองคกร ฝาย หรือสวนงานตางๆที่
ทานดูแลอยูน้ันมีความยืดหยุนเหมาะสมตอการดําเนินงานมากนอย
เพียงใด

1.โครงสรางองคกรในปจจุบันน้ันมีความเหมาะสมกับ
แนวทางการทําธุรกิจในปจจุบันน้ี

1.เน่ืองจากองคกรเปดมานานยังตองมีการปรับปรุง
โครงสรางองคกรใหมใหพรอมรับกับการเติบโตของ
องคกร

4.ทานคิดวาปจจัยใดที่จะเปนสวนสําคัญในการนําพาองคกร ฝาย
หรือสวนภายใตการบริหารงานของทานใหประสบความสําเร็จ

1.Trust                                                       
      2.Visual Gold 1.Teamwork

5.ทานคิดวามีปจจัยใดบางภายใตองคกร ฝายหรือสวนงาน ที่ตอง
ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงโดยเรงดวนที่สุด

1.การปรับเปล่ียนทัศนติของคนภายในองคกรใหไปใน
ทิศทางเดียวกัน

1.การพัฒนาความรูความสามารถของคนในองคกรให
พรอมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน

6.ทานคิดวาปจจัยใดที่ทําใหการเติบโตของธุรกิจเชาซ้ือรถยนตใน
ภาพรวมของตลาดนอยกวาคูแขงขัน

1.ในเร่ืองของตลาดรถยนตน้ันทางKLไมไดเจาะในทุก
ตลาดจึงเปนสาเหตุใหการเติบโตในภาพรวมนอยกวา
คูแขง

1.การมีเปาหมายทางธุรกิจที่ยั่งยืนจึงตองมีการกําหนด
เปาหมายการเติบโตอยางชัดเจน จึงทําใหอาจจะดูวา
เติบโตชากวาคูแขง

7.ทานคิดวาจุดแข็งของลีสซ่ิงกสิกรไทยในปจจุบันคือเร่ืองใด
1.เปนบ.ที่เชาซ้ืออยางเต็มรูปแบบคือถาตองการ
ผลิตภัณฑทางการเงินในรูปแบบใดก็สามารถที่จะไปที่
สาขาของธ.ที่ใกลบานได

1.การเปนหน่ึงในเครือของธนาคารกสิกรไทยที่สามารถ
ใหบริการรวมกันกับผลิตภัณฑอื่นๆของทางธนาคาร
กสิกรไทยได ซ่ึงทําใหการเชาซ้ือของลีสซ่ิงกสิกรไทย
น้ันแตกตางจากคูแขง

8.ในธุรกิจเชาซ้ือรถยนตทานคิดวาปจจัยใดคือโอกาสและอุปสรรค
ของการทําธุรกิจในป2554

1.โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและ
ตลาดของรถกระบะ อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่จะสงผล
กระทบ

1.โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและ
ตลาดของรถกระบะ        2.อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่
จะสงผลกระทบ

9.ทานคิดวาในป2555 ทางบริษัทลีสซ่ิงกสิกรไทยจะจับ
กลุมเปาหมายลูกคาในกลุมใดเปนหลัก

โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและตลาด
ของรถกระบะ อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบ

โอกาสคือการเปดตลาดใหมๆของรถอีโกคารและตลาด
ของรถกระบะ อุปสรรคก็คือเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบ

10.ในมุมมองการวางกลยุทธสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ควรที่
จะเนนไปในทิศทางของ Ps ตัวใดมากที่สุด

1.จะเนนในเร่ืองของPeopleเปนหลักเพราะอยูในธุรกิจ
การบริการจะเนนเร่ืองคนเปนหลักจึงตองใหความสําคัญ

1.จะตัดในเร่ืองของPricingออกและจะเนนในเร่ืองของ
Place Product



สรุปประมวลผลภายในและภายนอกในบริษัท (SWOT Analysis) ผาน TOWS  

 
ที่มา : ผูศึกษา,2555 (อักษรยอ : Cor. คือกลยุทธระดับองคกร, Gr. คือกลยุทธองคกรในสวนของการเติบโต,Div.,คือกลยุทธ

ระดับองคกรในสวนของการกระจายธุรกิจ,Bs คือกลยทุธระดับธุรกิจ,Func.คือกลยุทธระดับหนาที่,Difคือกลยุทธระดับธุรกิจใน

สวนของการสรางความแตกตาง,C. คือกลยุทธระดับธุรกิจในสวนของการเปนผูนําดานตนทุน,Foc.คือกลยุทธระดับธุรกิจในสวน

ของการมุงเนนเฉพาะสวน,Mktคือกลยุทธระดับหนาที่ในสวนของการตลาด,HRMคือกลยุทธระดับหนาที่ในสวนของการบริหาร

บุคคล,ITคือกลยุทธระดับหนาท่ีในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  

Strengths Weaknesses 

S1.เปนบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย มีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับ 

W1.การพิจารณาสินเชื่อมีหลักเกณฑคอนขางมากจึงเกิดการ
ลาชาในการตอบผลการพิจารณาเครดิต 

S2.มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง W2.พนักงานทํางานใหกับองคกรไมเต็มความสามารถ 
S3.มีตนทุนทางการเงินที่ต่ํา W3.ระบบการติดตอส่ือสารภายในองคกรขาดประสิทธิภาพ 
S4.มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ   
S5.มีผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลายไวรองรับตอ
ความตองการของลูกคา   
S6.มีระบบCall Centerของธนาคารกสิกรไทยท่ี
เขมแข็ง   

Opportunites SO WO 

O1.นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลทํา
ใหสามารถขยายเปาทางธุรกิจ
ไดมากข้ึน 

SO1.จะเนนในเร่ืองของการส่ือสารทางการตลาดให
มากข้ึน(S1,O1,O2,O3 ;Cor.,Gr. Bs.,Dif. Func.Mkt 
) 

WO1.ปรับปรุงการพิจารณาสินเชื่อใหมีคามาตรฐานตาม
อุตสาหกรรม ; Cor.,G. Bs.,Dif.) 

O2.เน่ืองจากมีแบรนดของธนาคาร
กสิกรไทยท่ีเปนที่รูจักในวงการธุรกิจ
อยูแลว จึงไมเปนการยากที่จะไป
ขยายตลาดเพิ่ม 

SO2.สรางสินคาและบริการที่มีความแตกตาง
(S1,S2,S3,S4,S5 ; Cor.,G. Bs.,Dif. Func.Mkt,IT.) 

WO2.เพิ่มระบบITใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน(W3,O1,O3 ; 
Cor.,G. Bs.,dif. Func.IT 

O3.แนวโนมของตลาดเชาซ้ือน้ันมี
อัตราเพิ่มข้ึนทุกป     

Threats ST WT 

T1.สภาพเศรษฐกจิในปจจุบันน้ันมี
การชะลอตัว 

ST1.ขยายสาขาKLใหไปอยูในสาขาของธนาคารให
เพิ่มมากข้ึน(S4,T4 ; Cor.,G.) 

WT1.พัฒนาระบบขอมูลตางๆใหมีความรวดเร็วข้ึนเพื่อ
แกปญหาไดรวดเร็วมากข้ึน(W3,T4.: Cor.,G. 
Bs.,Dif.,Func.,Mkt,IT.) 

T2.การเมืองมีความผันผวนท่ีสูง 
ST2.สรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา(S6,T5. ; Bs.,C.) W2.อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหพรอมตอการ

เปลี่ยนแปลงทางธรุกิจ(W2,T1,T2,T4,T5; Func.,HR) 
T3.ปญหาในเร่ืองของภัยธรรมชาติ     
T4.ตลาดเชาซ้ือรถยนตมีการแขงขัน
ที่สูง     
T5.อํานาจการตอรองของคูคา
(Dealer)มีสูงข้ึน     



 
 
 
 
 

5. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ  
     ในการศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ และสวนผสมทางการตลาดในธุรกิจเชาซ้ือรถยนต 

: กรณีศึกษา บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือทาํการศึกษาปจจัยที่สงผล

กระทบตอการเติบโตของสวนแบงทางการตลาดของสนิเชื่อเชาซ้ือรถยนต เพ่ือนําไปกําหนดเปน

กลยุทธสวนผสมทางการตลาดเพื่อเพ่ิมความสามารถทางการแขงขนั โดยการศึกษาทั้งหมด

เปนไปในรูปแบบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหประกอบไปดวย

ขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจากการสัมภาษณในเชิงลึก (Dept Interview) จากผูบริหารของบริษัท ลี

สซ่ิงกสิกรไทย จํากัด และผูจัดการฝายขายของบริษทั พระนครฮอนดาออโตโมบิลจํากัด ซ่ึงเปน

คูคาของทางบริษัท ในขอมูลทุติยภูมิน้ันเปนการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารภายใน งานวิจัย

ภายนอก ขอมูลจาก Web site แนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของ จึงไดนําขอมูลทั้งสองประเภทน้ี

มาใชในการศกึษาและสามารถสรุปผลไดดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

จากการแขงขันที่รุนแรงในตลาดเชาซ้ือรถยนตน้ัน ไดสงผลกระทบตอสวนแบงทาง

การตลาดของทางบริษัทซ่ึงคูแขงขันในแตละสถาบันการเงินนั้นในแตละที่ก็จะพยายามที่จะแยง

สวนแบงทางการตลาดของตนเองใหมีมากขึ้นทุกป จึงมีกลยุทธตางๆมากมายออกมาเพ่ือใหคูคา

(Dealer) และลูกคาน้ันหันมาสนใจที่จะมาขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินน้ันๆ ซ่ึงจากสถานการณ

ดังกลาวน้ันทําใหทางลีสซ่ิงกสิกรไทยจํากัดจําเปนที่จะตองหากลยุทธตางๆมากมายเพื่อที่จะให

กาวขึ้นเปนผูนําตลาดติด 1ใน3 ของธุรกิจเชาซ้ือใหได จึงเปนที่มาของการศึกษาเพ่ือพัฒนากล

ยุทธสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับทางลีสซ่ิงกสิกรไทยจํากัด โดยทําการวิเคราะหทั้ง

ของมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือสรางกลยุทธที่ถูกกําหนดเปนทางเลือก ดังตอไปน้ี 

 



กลยุทธระดับองคกร : บริษัทฯจะเลือกการใชกลยุทธการเจริญเติบโต ใน 3 รูปแบบ โดย

มุงเนนไปที่การผสมผสานกลยุทธการเติบโตตางๆ กลาวคือ กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ(Product 

Development Strategy)จะเปนกลยุทธหลัก โดยมีกลยุทธการเจาะตลาด(Market Penetration 

Strategy)และกลยุทธการเติบโตแบบพัฒนาตลาด(Market Development Strategy) เปนสวนสนับสนุน 

เน่ืองจากบริษัทฯมีศักยภาพเอ้ืออํานวยตอการเติบโตในสถานการณของตลาดในปจจุบัน กลยุทธการ

เติบโตใน 3 ลักษณะดังกลาวขางตนจึงเนนกลยุทธที่ตอบโจทยและนาจะเปนกลยุทธที่สรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาวทั้งจากคูแขงขันทางตรงในอุตสาหกรรมเชาซ้ือรถยนต 

กลยุทธระดับธุรกิจ : บริษัทฯเลือกที่จะมุงเนนไปที่กลยุทธสรางความแตกตาง(Differentiation 

Strategy)  เน่ืองจากมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร และเปนกลยุทธที่เหมาะกับอุตสาหกรรม

เชาซ้ือรถยนตที่สินคาไมมีความแตกตางกันมากนัก สงผลตอแนวโนมการแขงขันทางดานราคา

(ดอกเบี้ย)และบริการในตลาดที่ทวีความรุนแรง  

กลยุทธระดับหนาที่ : จะเปนการผสมผสานระหวางกลยุทธทางการตลาด(Marketing 

Strategy) ซ่ึงทางลีสซ่ิงกสิกรไทยน้ันจะทํากลยุทธน้ีเพ่ือแกปญหาการเติบโตของยอดขายและแยงสวน

แบงทางการตลาดในระยะส้ันที่นอยกวาผูทาชิง และใชเปนแนวทางเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันในระยะยาว 

กลยุทธรองคือ  

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resource Strategy) ที่ถือวาเปนทรัพยากรสําคัญ 

ที่จะสามารดําเนินกิจกรรมตางๆภายในองคกรใหสามารถบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 ซ่ึงการกําหนดกลยุทธที่มีความสอดคลองในแตละระดับ และใชจุดแข็งที่แตกตางกันในแตละกล

ยุทธจะเปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิดกับธุรกิจเชาซ้ือรถยนตทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

1. การเก็บขอมูลจากทางผูบริโภคโดยตรงใหไดขอมูลที่มีความเปนปจจุบันมากที่สุด เน่ืองจาก
ลักษณะของตลาดมีการแขงขันในระดับสูงซ่ึงอาจสงผลตอพฤติกรรม ทัศนคติ ของผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว   

2. ศึกษาลักษณะขอมูลและการทําบันทึกรายการสงเสริมการขายเปนขอมูลระยะยาวอยางตอเน่ือง  
ของคูแขงขันเพ่ือทราบถึงความเคลื่อนไหวของคูแขง 



3. ศึกษาถึงประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดเชิงลึก ในแตละเครื่องมือและหาเครื่องมือชี้วัดที่
มีประสิทธิภาพ 

 

2 ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ  

1. การนํากลยุทธเพ่ือใชในการดําเนินงานจริงควรคํานึงถึงความสอดคลองของหนวยงานอ่ืนๆที่
ไมไดกลาวในการศึกษา ในลักษณะของหนาที่งานที่อาจจะมีความเก่ียวของกับแผนกลยุทธ  

2. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการนํากลยุทธไปปรับใชควรกําหนดหนาที่งานหรือเคร่ืองมือการชี้วัด
ที่มีความชัดเจน เชน KPI, BSC 

3. เน่ืองจากลักษณะของสินคาที่อยูในกรณีศกึษานี้ มีการแขงขันที่รุนแรง จึงควรมีการปรับแผนกล
ยุทธใหมีความยืดหยุนตามความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นในตลาด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตวัเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากทาน     อาจารยเอ้ือจิตต ทัศนะภาคย 

อาจารยที่ปรึกษา รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดทุกทาน ที่ให

ความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไขเน้ือหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

คอยใหความชวยเหลือและแนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมา ดังน้ันทางผูจัดทําขอขอบพระคุณทานตางๆ

เหลาน้ีเปนอยางสูง 

        ขอขอบคุณ คณอัครนันท ฐิตสิริวิทย กรรมการผูจัดการ คุณพัชรพงษ อนนตศิริพร ผูชวย

ผูอํานวยการฝายศูนยบริการธุรกิจ คุณวรัณญา ชื่นเจริญผูจัดการฝายขายบรษิัทพระนครฮอนดาออโตโม

บิลจํากัด 

        ขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแมที่ใหการสนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโท และขอบคุณ

เพ่ือนๆรวมถงึพ่ีๆนองๆในชั้นเรียนทุกคนของขาพเจาที่ไดใหกําลงัใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการ

ทําการศึกษาคนควาดวยตวัเองฉบับน้ี 

        สุดทายนี้ทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับน้ีจะเปนประโยชน
สําหรับทานทีส่นใจเพ่ือนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต 
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